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АМБАСАДОРИ НА МУЗЕЯ НА БАСКЕТБОЛА
Лакис Цавас 
Никос Зисис Историята започва през 1891 г. в колежа на YMCA в Спрингфийлд, 

Масачузетс, САЩ, с два обърнати коша за праскови... Навън 
вали сняг и вътре в спортната зала младите студенти, водени 
от Джеймс Нейсмит, научават една нова игра с топката и двата 
коша, която се играе с ръце…
В края на 19-ти век и в началото на следващия век се организират 
демонстрации на новия спорт в Европа: във Франция, Италия и 
на други места. 
През 1918 г. ръководители, както и доброволци на YMCA, 
пристигат в Гърция и организират в Солун „Домовете на 
войника“ за силите на Антанта: развлечения, образование и 
спорт, с цел да помогнат на чужди и гръцки войници, които 
лагеруват дълго време в града.
И така, през 1919 г., точно преди 100 години, баскетболът се игра 
за първи път в Гърция. На импровизирано открито игрище, 
близо до Бялата кула, в района на Педион ту Ареос. Вместо кош за 
праскови, един обърнат стол... Ръководителите на Християнско 
братство на младите хора на Солун, заедно с ръководителите на 
YMCA, създават първите стадиони.
Оттогава и до днес YMCA култивира, преподава, развива и 
популяризира баскетбола в Гърция. Той е лидер и насърчава 
създаването на отбори, асоциации, които искат да се занимават 
с баскетбола. Го разпространява в училищата, преподава и 
публикува наръчници, непрекъснато „произвежда“спортисти 
и мениджъри, организира школи за рефери, пионерства в 
основаването на Гръцката федерация по баскетбол, местните 
асоциации, както и на самата FIBA.
Основната цел на хората на YMCA е да разпространяват спорта 
и Братството се превръща в люлката на гръцкия баскетбол. 

Историческото открито игрище на YMCA е признато от всички 
за пъпа на спорта в Гърция.
YMCA донесе, преподаде, разпространи и утвърди баскетбола 
в родината ни. Го направи с любов и всеотдайност. Целта му 
беше и е да развива спорта едновременно с разпространението 
на неговите принципи и философия: балансирано развитие на 
душата, духа и тялото, любовта към спорта, работата в екип, 
уважението към противника, спазването на правилата на играта, 
„играйте добре“.
Спортното училище на YMCA не е спряло да снабдява млади 
спортисти - любители на спорта - баскетбола в Гърция и в 
чужбина. С постоянен и последователен ангажимент към 
любителския спорт!
И пътуването продължава...
Юбилейният албум, който държите в ръцете си, се връща назад 
през това 100-годишно пътешествие, от ерата на обърнатия 
стол и кожената топка с външни шевове до сегашните условия 
и съоръжения.
Свързващата връзка на всички тези десетилетия, от 1919 г. до 
наши дни, са приносът на младежта, любовта към спорта и 
страстта към баскетбола.
Честит рожден ден на гръцкия баскетбол!

Октомври 2019 г.
Йоанис Сосидис
Председател на Управителния съвет на YMCA



Кои сме ние
Християнското братство на младите хора на Солун (YMCA)  
е основано през 1921 г. То е благотворително сдружение с 
нестопанска цел, което чрез Националния съвет на Християнското 
братство на младите хора на Гърция, членува в Европейската и 
Световната федерация на Християнското братство на младите 
хора (YMCA). YMCA има важен принос в развитието на спорта 
и културата в Гърция. Помещава се в една от най-историческите 
сгради на Солун – белег за развитието на града. Сградата е 
разположена в района между Бялата кула и Новото кметство, 
откъдето започва историческия център на Солун. В сградата се 
помещават административните офиси и се извършват спортните 
и образователни дейности на Братството, а наблизо се намират 
откритите спортни съоръжения, както и модерният спортен 
център със закрито игрище за баскетбол, спортни зали и първият 
Музей на баскетбола в Гърция. Организацията е активна в района 
на Солун чрез двата си клона в Каламария от 1954 г. и в Асвестохори 
от 1989 г., където се изпълняват програми и действия от всички 
стълбове на Организацията, представляващи неразделна част от 
местните общности.
YMCA има повече от 1 000 редовни и 12 000 временни членове, 
участващи в програмите и действията му. Организацията се 
ръководи от 24 доброволци (редовни членове), членове на 
Управителния съвет (избрани), подпомагани от 250 доброволци, 
членове на специални комисии, които съветват и препоръчват 
на Управителния съвет, подсилвайки дейността на Братството 
в различните му дейности. Ежедневната работа на YMCA се 
подпомага от 50 професионалисти (щатен персонал), 185 
временни служители и 50 души сезонен персонал. Сдружението, 
чрез спорта, образованието, обучението, лагерите, социалния 
принос и социалните действия, винаги в рамките на 
доброволческата дейност, цели равностойното развитие на 
душата, духа, тялото и социалността на младите хора. Тези цели 
са илюстрирани в логото на YMCA – равностранен триъгълник, 
пресечен от линия с еднакъв размер.

Нашата Визия
Визията на Християнското братство на младите хора на Солун е 
да бъде една всестранна, гъвкава и демократична организация, 
която се фокусира върху младите хора и се грижи за тях. Спазвайки 
традицията, но твърдо ориентирана към пионерството, целта 
на YMCA е да накара членовете си доброволно да допринасят 
и да служат на целите му чрез действията и програмите, които 
прилага. С открит и творчески дух, както и вяра в универсалните 
принципи на практическото християнство, без догматизъм, 
YMCA насърчава справедливостта и подкрепя обществото, 
насърчавайки почтеността, диалога, уважението към 
разнообразието, равенството и любовта без дискриминации.

Нашата Мисия
Цел и постоянна грижа на YMCA са децата и младите. Мисията 
на Братството е да допринася на обществото чрез подсилването 
на личността и развитието на доброволното осъзнаване на 
младите хора. Чрез постоянни усилия и експериментални 
програми младите хора вярват в себе си, развиват способностите 
си, подготвят се да поемат отговорности и да станат активни и 
полезни граждани.

YMCA днес

Спорт и Благосъстояние
С дълга традиция в спорта, YMCA има спортни отбори в 10 
спорта, като стриктно и изключително развива любителския 
спорт.  Същевременно, има Академии в 14 спорта, за да подготви 
следващото спортно поколение, а всяко лято в спортните 
съоръжения се организират седмични спортни лагери за 
изучаването на повече спортове, както и специализирани лагери 
за специфични спортове. С вяра в спортната култура, осигурява 
цялата необходима инфраструктура, докато специализираният 
персонал подкрепя младите хора във всичките им стъпки, 
подчертавайки техните умения и подсилвайки своето 
състезателно развитие с най-добрите спортни практики.
За YMCA здравият дух, съчетан с физическата активност, 
са идеалните съставки в рецептата за добро и здравословно 
ежедневие. Всеки има право на благосъстояние и затова 
опитните треньори на YMCA търсят съвременни методи за 



обучение и всяка година интегрират все повече програми за 
физически упражнения за деца, юноши и възрастни. Най-
важни са програмите за плуване в басейн, тъй като жителите на 
Солун могат да използват единствения отопляем закрит басейн, 
модерните фитнес програми и програмите за алтернативен 
фитнес, предучилищните занимания и разбира се Школата по 
танци с различни танцови и балетни предмети.

Образование и култура
YMCA всяка година организира и провежда образователни 
семинари за хора от всички възрасти, които избират да развиват  
своите интереси и да се възползват максимално от свободното 
си време, като същевременно предоставят възможност да бъдат 
сертифицирани в иновативни и целеви програми чрез Центъра 
за обучение през целия живот. Театрални работилници за деца 
и възрастни, ателиета по рисуване, обучение на музикални 
инструменти, курсове за конструкции и фотография, занимания 
за деца от 6 месеца, са само част от организираните курсове. 
Залата за събития на YMCA включва спектакли Карагьозис 
(традиционен театър на сенките) и куклен театър, а по време на 
училищните празници се организират седмични програми със 
занимания.
От 1990 г., YMCA изпълнява тригодишна образцова програма за 
неформално обучение на служители и млади доброволци (Ex-
ecutive School). Програмата е насочена към юноши на възраст 
от 14 до 16 години, които се обучават по въпроси, свързани със 
сътрудничеството, лидерството, отговорността и поемането на 
инициативи, чрез екипна игра и дейности.
От 1965 г., в YMCA има детска градина и предучилищна, която 
спазва една образцова програма на обучение. Деца на възраст 
от 2,5 до 6 години имат възможност за първи път да участват 
в дейности извън дома си, в приятна и фамилиарна среда, 
проектирана по съвременни стандарти под ръководството на 
обучени педагози.
Също така, от 1991 г., YMCA е разработила с Гръцкото общество 
за околна среда и култура една иновативна инициатива за 
запознаване на гражданите с паметниците, историческите 
забележителности и културните събития, които се случват в 
Солун и околността – програмата „Градска разходка“. 
Последно, от 1983 г., YMCA поддържа Фолклорния танцов състав, 
който се грижи за запазването на музикалната и танцовата 

традиция, нравите и обичаите на Гърция, чрез провеждането на 
уроци по народни танци и демонстрации, както и на народни 
хорове.
Разбира се, в рамките на образователните и културните дейности 
на YMCA попада и Музея на баскетбола, който се обсъжда 
подробно по-нататък.

Лагери и околна среда
Поколения граждани на Солун и цяла Гърция, са минали 
през лагерите на YMCA, представляващи референтна точка 
за членовете му, а приятелствата, които те са създали там, ги 
свързват за цял живот.
Създаването на лагер в морското селище Агиос Йоанис, в планина 
Пилио, през 1924 г., бележи основаването на първия организиран 
многодневен детски лагер в Гърция. Неговото функциониране 
бе огромен пробив за онова време и в дългогодишното си 
опериране бе домакин на десетки хиляди гърци и лагеристи 
от целия свят, придобивайки общонационална репутация и 
представлявайки отправна точка за всички лагери в Гърция.
Лагерът в Агиос Николаос, Халкидики, започва да фукционира 
през 1972 г. Разположен е в собствена покрита с борове земя, 
с площ от 120 декара, която завършва в морето, с плаж с обща 
дължина от 350 метра. В лагера в Халкидики се развиват 
програми за морски спортове, с малки ветроходни лодки и 
канута, докато „Пътека на приключенията“ представлява 
уникално удоволствие.
От 1980 г., YMCA изпълнява една 12-дневна мобилна лагерна 
програма в планина Пиндос, включваща дейности като походи, 
изкачване на най-високото планинско възвишение (Смоликас), 
пресичане на пролом Викос, рафтинг по река Войдоматис и 
вълшебни нощи около огъня.
В близост до запазеното традиционно селище Нимфео, Флорина, 
на надморска височина от 1 350 метра, в букова гора, YMCA 
избра през 1990 г. да започне планинска лагерна програма, 
включваща конна езда, планинско колоездене, дейности по 
езерото, посещения на убежището за мечки АРКТУРОС и 
Школата Никиос, дейности по почистване в селището Нимфео 
и екологични дейности. Две нови програми, реализирани от 
YMCA, са – лагерната програма за юноши с ветроходни лодки 
в района на Северните Споради и мобилно приключение в 
североизточната част на планина Пилио.

Като цяло всяка година над 2 800 деца и юноши се наслаждават 
на уникални преживявания в природата в лагерните програми 
на YMCA.

Човек и общество
Подсилването на младите хора в областта на социалните умения 
е един от основните приоритети на Организацията. YMCA 
насърчава младите хора да се научат да работят заедно и да 
допринасят за общото благо. Чрез десетки програми, съобразени 
с нуждите на всеки период, обучава своите доброволци в 
солидарността и приноса към онези, които са в нужда, а чрез 
своите действия и интервенции се стреми да увеличи общото 
благо в целия град, относно градската среда и културата, както и 
възприемането на едно отговорно отношение към живота.
С уважение към правото на децата на равни възможности в 
образованието, спорта и развлеченията, YMCA предлага десетки 
стипендии на деца от домове, институции и уязвими социални 
групи.
С дълъг и съществен принос по бежанските въпроси,  
доброволците на YMCA продължават активно да подкрепят и да 
участват, започвайки от 2015 г. в бежанския лагер в Идомени, а 
след това в бежанския лагер в Диавата. Оттогава YMCA участва 
активно в програми на Върховния комисариат на ООН за 
бежанците, Международната организация за миграция, Община 
Солун и други институции, предлагайки образователни, спортни 
и развлекателни програми за деца бежанци, с цел плавната им 
интеграция в гръцкото общество.
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1.1. Солун: събор на народите и щаб на военни 
операции

Областта Македония и град Солун, след освобождението през 
1912 г. и интеграцията им в гръцката държава, се превръщат в 
притегателно място за населението от гръцки произход, което се 
заселва в тях. Гърци от диаспората, идващи от области, които не 
са били освободени по време на Балканските войни, емигрират и 
се заселват в Солун, търсейки по-добра съдба в свободната вече 
гръцка държава. Освободените райони получават име, което ще 
ги следва дълги години: наричат се „Новите държави“.
Няколко години по-късно, след избухването на Първата световна 
война, Солун постепенно се превръща в „изнесена застава“ на 
съюзническите сили на Антантата.
Поради важното си геополитическо положение, съюзниците 
използват Солун като трамплин за военните си операции на 
Македонския фронт. Този голям приток на войски, имигранти 
и бежанци променя драматично характера му, придавайки му 
космополитен и многокултурен характер и го прави събор от 
народи, религии, нрави и обичаи.
С движението на Венизелос през 1916 г. и „държавата Солун”, 
Гърция официално се присъединява към Антантата (Entente), 
поради което се засилва присъствието на чужди войски и градът 
и околните му райони се превръщат в огромен военен лагер.
„[...] През 1916 г. ежедневно пристигат големи транспортни 
кораби в залива Термайкос, превозващи войници, оръжие 
и боеприпаси. Солун е може би най-многолюдният град в 
света. Не можех да повярвам, че преди десет години този град 
изглеждаше заспал в Средновековието. Сега има нови магазини, 
нови хотели, по улиците му срещаш хора от всички народи, 
британски военни полицаи, колониални сили от британски 
и френски войници от Африка и Азия, виетнамци, сенегалци, 
италианци, албанци, сърби, [...]”, пише в дневника си един 
английски военен кореспондент.
Големият пожар от 1917 г. напълно унищожава 2/3 от центъра на 
Солун, изчезват обществени сгради, църкви, синагоги, джамии 
и хиляди домове. Това, което остава непроменено обаче, е 
присъствието на хиляди войници, включително разбира се и на 

гръцките военни сили. 
През 1918 г. в оживения и мултикултурен Солун, в тази цветна 
„мозайка”, ще бъде добавен и ...американски колорит, доколкото 
тогава идва мисията на YMCA, която има за цел да помогне, да 
забавлява и повдигне морала на засегнатите от постоянните 
враждебни действия войници, нещо, което подобни британски, 
френски и американски мисии вече бяха правили по-рано на 
различните военни фронтове в Европа. 
YMCA (Християнско младежко братство) е организация със 
силна социална, доброволна и атлетична дейност, фокусирана 
към младежта. Основана е през 1844 г. в Англия от сър Джордж 
Уилямс и бързо придобива широка популярност в Европа и 
Америка, тъй като осигурява на младите хора духовен изход 
и спортно обучение в трудните години след индустриалната 
революция.
Американският Червен кръст и американският YMCA в рамките 
на културните и дипломатическите усилия на администрацията 
на американския президент Удроу Уилсън (Thomas Woodrow Wil-
son), имащи за цел да проникнат в Източното Средиземноморие, 
започват да работят в Османска Турция (Измир, Истанбул, 
Одрин), в Гърция и в други балкански държави. В Солун, като 
тил на македонския фронт, поемат ръководството на „Домовете 
на войника”, основани първоначално от френската армия, които 
се разширяват и развиват с отлични резултати.
 
1.2. YMCA очарова Солун

През 1919 г. с решението на американската YMCA да изпрати 
развлекателни звена за поделенията, разположени на лагер в 
Солун, очарова града тъй като Солунчани са развълнувани от 
дейността им и веднага я прегръщат с топлота. YMCA бързо 
развива мрежа за солидарност за нуждаещите се и организира 
хранене за бедните. В „Домовете на войника“ работят 
ресторанти, бръснарници, кина, библиотеки и се раздават 
канцеларски материали за кореспонденция. Изнасят се и лекции 



16 17

за повишаване морала на войниците, организират се безплатни 
курсове по чужди езици, но независима и същевременно много 
важна част от програмата на YMCA е спортът. Говорим за 
организацията, за YMCA, която няколко години по-рано, през 
1891 г., измисля и развива спорта баскетбол, както и волейбола, 
в своята образователна институция - Колежа Спрингфийлд, в 
щат Масачузетс, САЩ.
С одобрението на гръцкото военно ръководство и тъй като 
гръцките войници се сражават непрекъснато от Балканските 
войни, през Първата световна война, в кампанията за Крим и 
дори към Мала Азия, „Домовете на войника“ се умножават и се 
основават и в други градове.
 
1.3. Професор от YMCA преподава „Баскет Бол” ...

Много информативно описание на дейностите на YMCA в 
Солун ни дава вестник „Тахидромос вориу еладос“, който в броя 
от 17.11.1921 г. е домакин на интервю с Юлиус Еймос (Ulius 
Louis Amoss), ръководител на американската мисия, директор 
на Червения Кръст в Солун и след това първият Генерален 
директор на YMCA - Солун. Интервюто бе дадено в тогавашните 
офиси на YMCA, които се помещават в триетажна сграда на ул. 
„Евзонон“ № 19, където впоследствие бяха настанени за известно 
време и офисите на YMCA. Интервюто описва дейностите на 
„Дома на войника“, който се намира близо до Бялата кула. Той 
пише: „Повече от три години наблюдаваме дейността на една 
американска организация, чието оригинално име е YMCA, а 
именно Християнско младежко братство […] Ръководството 
на спортния департамент е възложено на професор г-н Батлей. 
Той преподава безплатно в различните военни корпуси игри 
като Волейбол, Баскетбол, Хандбал, Бейзбол, футбол и други 
спортове.[…] Г-н Батлей преподава също в училищата и ще 
преподава атлетични умения и на армейските треньори, като 
и те научат войниците си на тези упражнения.” В допълнение, 
репортажът предоставя следната информация: „В тях [т.е. в 
Домовете на войника] войниците получават безплатно хартия 
и пликове, играят различни игри и прекарват времето си в 
читалните и в спортните площадки. Кафето там се продава за 
пет цента, а чаят, цигарите и шоколадите се продават много 

евтино [....] Кинопрожекциите се извършват три пъти седмично, 
три пъти има концерти или театър на сенките или мандолини [... 
в домовете] има бръснарница, настолни игри, шахмат, домино, 
табла, библиотека и ресторанти.”
Дейността на YMCA в Солун, в един град без инфраструктура 
и спортна култура, получава пълен прием от жителите му и 
бавно, но стабилно се изграждат трайни отношения помежду 
им. Връзка, която през следващите години укрепва с помощта 
на изявени граждани, които виждат многостранната работа 
на организацията (благотворителна, социална, атлетична, 
културна), осъзнавайки, че „една YMCA“ е необходима за 
младежта на града.
По този начин, създаването на гръцката YMCA вече е въпрос на 
време. 
 
1.4. Християнското Братство на Солунската 
Младеж „се материализира”

През 1919 г. се създава комитет от изтъкнати членове на 
Солунското общество с цел създаване на гръцка YMCA в 
Солун. През април 1919 г. се изпраща писмо до Международния 
комитет на YMCA, който по онова време има седалище в 
Ню Йорк, подписано от митрополита на Солун Генадий, от 
генерал-губернатора на Македония Константинос Адосидис, 
от кмета на Солун Константинос Ангелакис, от председателя 
на Търговската камара Атанасиос Макрис и от председателя 
на гилдиите Константинос Ромпапас. В писмото се упоменава 
необходимостта от създаване на YMCA в Солун и се правят 
предложения за възможността за изграждане на сграда, с цел 
функциониране на организацията върху парцел, който ще бъде 
предоставен за тази цел от държавата. 
През 1920 г. дейността на YMCA в Солун, още преди официалното 
му основаване, вече е станала добре известна в цяла Гърция. 
Забележително е писмото на краля на гърците Александър през 
март 1920 г., в отговор на писмо от YMCA, което го информира 
за намеренията си да получи легален статут: „Християнското 
братство на младежта, свързвайки религиозните настроения с 
физическата подготовка, го прави и християнско и гръцко, така 

че не се съмнявам, че днешната гръцка младеж ще побърза да си 
сътрудничи с него.”
Следва подобно писмо през април 1920 г. от Главнокомандващия 
на гръцките въоръжени сили в Мала Азия Леонидас 
Параскевопулос, в която той хвали работата на YMCA: „Чрез 
създаването на „Домовете на войника” Християнското младежко 
братство не само успя да помогне по време на обучението на 
нашите войници, но същевременно успя да възпита душите и 
телата им. Непрекъснатото преминаване на нашите войници през 
различните „Домове на войника” доказва големия успех на този 
печеливш проект. Като Главнокомандващ изразявам сърдечната 
си благодарност на Християнското младежко братство.”
Така, на 2-и септември 1921 г., е подписан учредителният акт 
и на 27-ми октомври 1921 г. Учредителния Акт е признат от 
Първоинстанционния съд в Солун. YMCA Солун придобива 
правен статут като публично сдружение с нестопанска цел като 
Юридическо лице на частното право. 
За Председател на първия Управителен съвет на YMCA се 
назначава Солунският префект Георгиос Параскевопулос, като 
останалите членове на съвета на директорите са: борецът за 
освобождение на Македония генерал Димитриос Какавос, 
председателят на Общинския съвет Спирос Дзамдзис, 
заместник-председателят на Общинския съвет Ан. Брахалис, 
общинският съветник и спортен фактор Апостолос Козмопулос, 
реферът А. Агапинос, комисарят по антики Стратис Пелекидис, 
гимназиалният директор Евангелос Танос, лекарят Анастасиос 
Мицопулос, директорът на полицията Т. Папаконстантинос, 
началникът на жандармерията П. Полихронакос, Директорът 
по образованието Николаос Луварис, търговецът Ар. Захос, 
професор Ксенофон Константинидис и Л. Гатениос, Николаос 
Котас и Инспекторът на основните училища Йоанис Велкос. 
Всеки, който разгледа архивите на YMCA, ще намери и много 
други важни имена на професионални ръководители, които 
са станали спортни фактори през следващите години, като 
Апостолос Николайдис, Симеон Мавроскуфис и американецът 
Луис Рийз (за когото по-долу има обширна справка).
YMCA незабавно информира органите и политическите партии 
за бъдещите си планове. Елефтериос Венизелос е „съюзник“ от 

самото начало на дейността на YMCA у нас, като приветства 
с писмо новите действия, които започват в Солун. В писмо до 
YMCA посочва между другото: „С огромно съчувствие споделям 
вашите планове и използвам тази възможност, да благодаря на 
членовете на вашата прекрасна организация за услугите, които 
предлагате в Гърция.”
Елефтериос Венизелос и неговото правителство, освен че 
подкрепят основаването на YMCA, със същия ентусиазъм 
подкрепят създаването на подобни образователни институции, 
като Гръцко-Американската образователна фондация на Колежа 
на Атина, преместването и функционирането на Американския 
Колеж „Анатолия” от Мерзифунда на Черноморието в Солун, 
но така и на по-нататъшното развитие на Американското 
Селскостопанско Училище в Солун.              

1.5. Започва едно красиво баскетболно 
„пътешествие“

Солун, разбира се, не е единственият град, дори не е и първият 
град в Европа, който с ентусиазъм посреща новия спорт „Bas-
ketBall”.
Има данни за първите демонстрации на баскетбол от френския 
бранш на YMCA на улица Trevise (в сърцето на Монмартър) в 
Париж през 1893 г., само две години след като играта е изобретена 
от професора и член на YMCA Джеймс Нейсмит в Университета 
в Спрингфийлд. Като изключително важно събитие са описани 
известните „Съюзнически игри“ (на 22 юни 1919 г.), проведени 
между французите и американците на новопостроения стадион 
Першинг, построен от армията на САЩ и YMCA, в гората Vin-
cennes в Париж и предоставен като подарък на САЩ за Франция. 
През същата година, гражданите на Югоизточна Европа 
за първи път влизат в контакт с баскетбола: през 1919 г. на 
стадиона в Милано хиляди зрители се забавляват като гледат 
този нов спорт, в очакване на пристигането на колоездачите от 
италианската колоездачна обиколка. В този демонстртивен мач, 
участват (както и в Гърция) армията и по-точно авиаторите на 
Малпенза и моторизираният 2-ри корпус.
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1.6. Солун гледа баскетбол

Едновременно с присъствието на YMCA в Солун и създаването 
на YMCA-Солун, започва едно красиво пътешествие: това на 
историята на баскетбола у нас, което е неразривно свързано с 
YMCA-Солун, един исторически документиран факт. 
През лятото на 1919 г. фотографският обектив от онова време 
„улавя“ един момент, който никой не би могъл да си представи, 
че ще се счита за първия исторически баскетболен фотографски 
документ: компания от мъже, ръководители на YMCA (между 
които Юлиус Еймос, Джери Саб и Майк Стергиадис), са заснети 
да играят новия спорт „BasketBall” (вероятно в Педион ту Ареос, 
където днес е 3-ти армейски корпус) в цивилни дрехи и носещи 
кожена топка с външни шевове, като са поставили плетен стол 
на дървен стълб за кош! 
Според доклади на американската мисия в Солун, през същата 
година са проведени и някои демонстрации на този нов спорт 
пред войници на същото място. 
Първото „семе” за развитието на баскетбола, създаден от YMCA 
в нейния колеж в Спрингфийлд, Масачузетс, през 1891 г., 
благодарение на вдъхновението на преподавателя по физическо 
възпитание Джеймс Нейсмит, попада на плодородна почва за 
своето развитие. 
Всеки, който внимателно изучава първите стъпки на баскетбола 
у нас, ще открие, че зад всяко усилие за създаване на условия за 
развитие на спорта (или на ниво съоръжения, на ниво познания, 
или на ниво подготовка на атлетичния потенциал), се намира 
YMCA в Солун.
В следващите десетилетия YMCA поддържа „отворена линия“ 
с Америка, като остава централната „врата“ за баскетбола в 
Гърция. YMCA организира шампионата в Солун, организира 
баскетболни семинари, отваря хоризонти с външния свят, 
като организира приятелски мачове с отбори от армията на 
САЩ, насърчава създаването на нови отбори, захранва спорта 
с играчи, треньори и рефери, с цел развитие на баскетбола или 
„Топка в коша”, както първоначално е преведено на гръцки 
наименованието на този спорт.
 

1.7. Нейсмит пише история

Неразделна част от историята на YMCA е преподавателят по 
физическо възпитание Джеймс Нейсмит (James Naismith), 
сега известен в световен мащаб като „родител” на баскетбола. 
Нейсмит е роден на 6 ноември 1861 г. в Рамзи в област Онтарио, 
Канада, в семейство на шотландски имигранти. От малък обича 
спорта, гимнастиката и най-вече лакроса (канадски спорт), 
както и американското ръгби.  Следва физическо възпитание 
в Монреал, но по-късната му работа като преподавател в 
Международната учебна школа на YMCA (в Спрингфийлд, 
Масачузетс, САЩ) ще промени живота му. През 1891 г. му е 
възложено от ръководството на колежа да създаде спорт, който 
да може да се играе на закрито. След като изучи другите спортове 
от онова време (футбол, ръгби, лакрос, хокей и бейзбол), стигна 
до създаването на един нов спорт, който ще се играе с ръце. На 15 
декември същата година той събра 18 студенти в закритата зала, 
раздели ги на две групи от по девет и ги изпрати да поставят 
два коша за събиране на праскови на противоположните стени. 
Отначало мислеше да използва кошчета за боклук, но идеята 
беше отхвърлена от инспектора на училището г-н Стемпинс.  
Месец по-късно, на 15 януари 1892 г., Нейсмит официално 
публикува 13-те правила и обявява провеждането на първия 
турнир по баскетбол в колежа.
Оригиналният ръкопис с 13-те правила до преди няколко 
години беше собственост на внука му Ян Нейсмит, който през 
декември 2010 г. го продаде на търг в Сотбис в Ню Йорк, срещу 
сумата от 4,3 милиона долара! Купувачите бяха двойката Дейвид 
и Сюзън Бът (заможни бизнесмени от Канзас, САЩ), които от 
своя страна дариха тази наследствена ценност на Университета 
в Канзас, където е изложен от 2012 г. и до днес.
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1924. Изглед от пристанището на Солун (Исторически архив на YMCA) 1921. В Педио Ареос работи централният Дом на Войника на американския YMCA (Исторически архив на YMCA)
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1920-1921. В района на Топ Хане се намираше „Домът на Войника“ на американската YMCA (Исторически архив на YMCA). Читалня в централния „Дом на Войника” (Исторически архив на YMCA)
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Читалня в Централния „Дом на войника“ (Исторически архив на YMCA) 1919. Първият фотографски документ за въвеждането на баскетбола в Гърция. Една от първите демонстрации на баскетбол от членове 
на YMCA, като превръщат един обърнат наопаки плетен стол в баскетборен кош.(Исторически архив на YMCA)
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1921.Юлиос Еймъс (Ulius L.Amoss), Главен Директор на 
YMCA , 1921 г. (Исторически архив на YMCA)

Клайд М. Босли беше първият директор по физическо 
възпитание на YMCA, 1921 г. (Исторически архив на 
YMCA)

На ул. Евзонон 19 първоначално 
е функционирал щабът на YMCA 

и Младежкият клуб до 1924 г. 
(Исторически архив на YMCA)



28 29

Учредителни протоколи от 02.09.1921 
г. за учредяване на YMCA (Архив на 
Първоинстанционния съд в Солун)

Публикацията представя дейността на 
„Християнското братство на Солунската 

младеж“ през 1921 г. (вестник „Тахидромос 
вориу еладос“, 27.11.1921 г.)



30 31

Д-р Джеймс Нейсмит, който изобретява баскетбола през 1891 г. в колежа 
YMCA, Спрингфийлд, Масачузетс, Международното училище на YMCA - 
Спрингфийлд колеж (KU University Archives) 1923. Юлиус Еймъс, тогава Главен директор на „Saloniki YMCA”, в кабинета си (Исторически архив на YMCA)
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1923. Апостолос Николаидис, първият Директор на Детския 
отдел на YMCA (Исторически архив на YMCA)

1920-1921. Бейзболен мач между американския отбор на „SS Angels” и „Salonica YMCA”. Мачът се наблюдава от много гърци, турци и евреи 
на стадион „Ираклис” (Исторически архив на YMCA).
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1923. Волейболен мач (Исторически архив на YMCA) 1921. Военна болница в Солун, с подкрепата на американската YMCA. (Исторически архив на YMCA)
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1922-1923. Домът на Момчетата на YMCA, който приютява осиротели деца бежанци след катастрофата в Мала Азия 
(Исторически архив на YMCA)

1924. Карта на местата на действие на YMCA в Солун (Исторически архив на YMCA)
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РАЗВИТИЕ НА БАСКЕТБОЛА С ПРИНОСА 
НА YMCA ПО ДЕСЕТИЛЕТИЯ 
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2.1. 1920-1930 г.: Първите стъпки
2.1.1. YMCA и големият бум на спорта в Солун 

През 1920-те и 30-те години в Солун се случва един „голям взрив”, 
тъй като дейността на YMCA-Солун променя спортната карта на 
града.
Баскетболът постепенно започва да напуска казармите, където 
първоначално го показваха американските треньори от YMCA и 
се превръща в любимо занимание за активните в спорта жители 
на Солун и неговата младеж. През 1920 и 1921 г. се провеждат 
различни малки турнири, в които участват предимно членове на 
YMCA (има информация за приятелски срещи на американските 
членове с гърците). В залата за трофеи на YMCA - Солун (голяма 
част от тях са изложени в Музея на баскетбола на YMCA), се 
намира най-старата купа, която е връчена на баскетболен турнир, 
с надпис: „YMCA Basketball 1921“.
През 1921 г. YMCA - Атина е домакин на баскетболни мачове 
в Атина по инициатива на американските треньори Майер 
и Мариот, дошли в Гърция, със специализация съответно в 
спортовете баскетбол и волейбол. 
Първото споменаване в Гърция за спорта баскетбол в пресата е 
през 1899 г. Както пише спортният журналист-историк, почетен 
президент на Гръцката асоциация на спортната преса Петрос 
Линардос, в списанието „Колоездене и спортна инспекция на 
Изтока“ през онази година, се отделят две страници, посветени на 
новия спорт „BasketBall“, придружени със скици, които описват 
техническите характеристики на спорта. Става дума за превод на 
баскетболни правила, с цел читателят да разбере новия спорт. Този 
превод е извършен от началника на Департамента по физическо 
възпитание на Министерството на образованието, Йоанис 
Хрисафис, магистър по Гимнастика и Педагогика. В същия брой 
на списанието се записани коментари като: „Американците не 
само се наслаждават на известните вече спортове, но измислят и 
нови. Доказателство за това е BasketBall, който буквално преведено 
означава „Топка в коша“. Този спорт изисква изключителна 
пъргавина и умения в играта [...]”.
В Солун първото споменаване на баскетболен мач е от 23 октомври 
1921 г., когато в местния всекидневник „Тахидромос вориу 
еладос“, редакторът пише за първия си контакт с този спорт: „Това 
състезание е много оригинално и интересно“. Същият вестник 

се позовава на действията на Гимнастически Клуб Ираклис 
за създаване на баскетболен отбор, както и на решението на 
гимназиите да формират отбори, които да играят помежду си. През 
1922 г., според вестник „МАКЕДОНИЯ“, YMCA - Солун насърчава 
клубовете и училищата да се занимават с баскетбол и волейбол. 
С американска подкрепа раздават топки на училищата и на 18 
клуба в града, някои от които решават през следващите месеци 
да създадат баскетболни отбори. През 1923 г. започват изкопите 
за изграждането на спортна площадка в рамките на парцел от 15 
500 кв.м., предоставен от гръцката държава на YMCA. Спортната 
площадка се намира зад мястото, където трябва да бъде издигнат 
Домът на Братството. На запад и пред временната сграда на 
YMCA е създадено баскетболно игрище, на изток две волейболни 
игрища, на юг от баскетболното игрище се правят тенис кортове. 
В началото на 30-те години започва строителството и на писта по 
лека атлетика.
От първия момент на функционирането си този спортен комплекс 
се превръща в център на атлетичен Солун, където се развива 
баскетболът на града и където феновете са се стичали да гледат в 
неделя след църковната служба баскетболни и волейболни мачове.  
 
2.1.2. Луис Рийз: Един ученик на Несймит в „Нимфата на 
залива Термайкос”

1924 г. е важна година за гръцкия баскетбол. YMCA - Солун, с 
главен секретар американецът Хърбърт Лансдейл (Herbert Lans-
dale), приветства нов директор, който е посочен в писмата като 
Директор по физическо възпитание на YMCA - Гърция, един 
мъж със силна личност, разнообразни таланти и визия за спорта. 
Той не е друг, а Луис Рийз (Lewis Riess), възпитаник на Колежа 
на YMCA по управление в Спрингфийлд, Масачузетс и който е 
бил ученик на Джеймс Нейсмит. По същото време Юлиус Еймос, 
първият директор на YMCA - Солун, се премества в Атина, като 
поема дейността на YMCA-Атина. Рийз развива интензивна 
дейност още от първите няколко седмици от присъствието 
си в Гърция, като организира по най-добрия и ефективен 
начин Спортния департамент на YMCA, който по негово време 
израства. Конкретно, относно баскетбола, той организира школа 
за изучаване и прилагане на правилата на новия спорт и полага 
усилия за осигуряване на стипендии, за обучение на ръководители 
от YMCA през следващите години в колежи по физическо 
възпитание в чужбина.
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2.1.3. Контактите на Рийз с Йоанис Хрисафис

В ежедневната преса на времето се споменават срещите на 
Рийз с Йоанис Хрисафис, който с възхода на правителството 
на Венизелос поема поста Генерален Инспектор по Гимнастика 
и след това оглавява Департамента по Физическо възпитание 
на Министерство на образованието. Хрисафис подкрепя 
образователната реформа, постигайки увеличаване на 
местата за треньори в училищата, както и за увеличаване 
броя на часовете по физическо възпитание. Привърженик е 
на шведския модел на физическо възпитание (завършил е в 
Стокхолмския институт по гимнастика), като го въвежда и в 
гръцкото образование. По негово време се издига Обучението 
по Гимнастика, което се превръща в „Гимнастическа академия“ 
с тригодишно обучение. Хрисафис обменя мнения и изслушва 
с интерес, макар и предпазливо в началото, предложенията на 
представителя на YMCA Луис Рийз, относно необходимостта 
от спорт и интеграцията му в училищата, както и в програмата 
за обучение на въоръжените сили. Освен това Рийз подчертава 
необходимостта Министерството на образованието да подкрепя 
дейностите на YMCA за развитието на новите спортове, особено 
на баскетбола и волейбола, както и значението на участието на 
държавата в програмите за обучение на персонал в чуждестранни 
колежи.
Двамата развиват връзка на уважение и доверие, което несъмнено 
засилва усилията за разпространение на баскетбола в цялата 
страна. Това се доказва и от факта, че Хрисафис се съгласява с 
организирането на първенства по баскетбол между гимназиите.
През 1927 г. с подкрепата и на Хрисафис за първи път в Атина 
е създаден Техническият атлетичен комитет, председателстван 
от друга, позната от YMCA личност - Апостолос Николайдис, 
който сега се е преместил в Атина.
През следващите години ще бъдат избрани да учат със стипендия 
в Спрингфийлд, Масачузетс Михалис (Майк) Стергиадис и 
Йоанис Цакирис (от YMCA - Атина), а от YMCA - Солун Симеон 
Мавроскуфис и Константинос Мегалос (в различни периоди) 
в Женева. В архивите на Академията на YMCA в Женева се 
споменава и присъствието на Стергиадис и Цакирис през 1928 
г., което означава, че двамата са имали възможност да пътуват 
и учат и в двете основни образователни институции на YMCA в 
Америка и Европа.

2.1.4. Пионерът Майк Стергиадис

Майк Стергиадис (роден 1909 г. в Константинопол) е от 
пионерите в основаването на YMCA - Атина, предшестващо 
създаването и организирането на YMCA - Солун. В Спрингфийлд 
имаше щастието да се запознае с Джеймс Нейсмит, човекът, 
който измисли баскетбола. Приносът на Стергиадис за 
разпространението на баскетбола в Гърция е бил значителен, 
тъй като бе един от първите, заели се с изучаването на спорта. 
Неслучайно е решението на Асоциацията на гръцките спортни 
атлетически дружества (СЕГАС) няколко години по-късно, през 
1936 г., да му възложи ръководството на Националния отбор. 
Стергиадис беше първият треньор на гръцкия национален 
отбор.

2.1.5. „Ученикът“ на Рийз, Апостолос Николаидис

Междувременно, вече през 1924 г., Рийз участва активно в 
подготовката на първия организиран лагер в Гърция от YMCA - 
Солун, който функционира през същата година в крайбрежното 
селище Агиос Йоанис - Пилио. Първият директор на лагера 
е Апостолос Николайдис, роден през 1896 г. в Стенимахос 
(Асеновград), Източна Румелия, ученик в Константинополската 
школа „Ровертиос“ и с по-късно следване в Германия.
Няколко години по-рано (през 1921-1922 г.) Николайдис е член 
на YMCA - Солун, като с него си сътрудничи Юлиус Еймос тъй 
като в организационната схема на YMCA - Солун Николайдис се 
споменава като ръководител на Детския департамент. Апостолос 
Николайдис е харизматичен и многостранен спортист, като 
освен с футбол се занимава и с баскетбол и с волейбол, като дълги 
години е шампион по десетобой, хвърляне на диск, овчарски и 
висок скок.
В следващите години той ще се върне в Атина, за да продължи и да 
развие още по-голяма дейност като виден член на Панатинайкос, 
на който служи като спортист, треньор и мениджър. Николайдис 
е една от най-важните фигури в историята на Атлетическия Клуб 
Панатинайкос, като стадионът на Панатинайкос носи името му. 

2.1.6. „Мачът започва...”

В дните на Луис Рийз YMCA - Солун предприема обявяването на 
баскетболно първенство в Солун.
„Тестовете“ за установяване на първенство се провеждат от 1924 
г., когато се провежда един турнир с участието на YMCA - Солун, 
Арис, Ираклис, Арменики, ВАО, Макаби и AKOAX. Съгласно 
архивите на YMCA първото първенство е организирано през 1925 
г. с присъствието на YMCA - Солун, Арис, Константинополския 
съюз и Американското Селскостопанско училище, но за това 
първенство няма много данни, което в миналото е карало 
много изследователи да стигат до заключението, че това е едно 
неофициално първенство.
През септември 1926 г. пет отбора участват в първенството в 
Солун: YMCA - Солун, AEK (Солун), Арис, ПАОК и Ираклис. За 
разлика от първенството от 1925 г., в пресата по онова време има 
много информация за това събитие.
Вестник „АТЛИТИКА НЕА“ публикува съответното съобщение 
на YMCA, което се подписва от ръководителя на Департамента 
по физическо възпитание, К. Мегалос: „Катедрата по физическо 
възпитание на YMCA-Солун в желанието си да разпространи, 
колкото е възможно по-широко, различните спортни отборни 
игри, които оформят тялото и усъвършенстват душата, обявява 
първите баскетболни срещи между спортните клубове на 
нашия град. Мачовете ще се провеждат на стадиона на YMCA 
в съответствие с най-новите образователни разпоредби. 
Заявленията трябва да бъдат изпратени до Департамента по 
физическо възпитание на YMCA-Солун. Клубовете, които нямат 
баскетболни табла, могат да ползват за тренировките на своите 
спортисти таблото на YMCA при поискване. Отборът - победител 
ще бъде удостоен с шампионската титла за 1926 година”.

2.1.7. Първият „Арис-ПАОК” в откритата площадка на YMCA.

Това първенство бележи първата „битка“ на официално ниво на 
шампионат между Арис и ПАОК, което привлича интереса на 
спортните запалянковци не само в Солун, но и в цяла Гърция 
и през следващите години. Пансолунският Атлетически клуб на 
Константинополците (ПАОК) е основан през април 1926 г. и на 
24 октомври 1926 г. се „сблъсква” за първи път по баскетбол с 
Арис, който е основан през март 1914 г. („жълтият” баскетболен 

отбор е създаден през 1922 г.) на откритото игрище на YMCA.
Солунският ежедневен вестник „ТО ФОС”, през октомври 1926 
г., наред с политическите събития на първа страница отделя две 
колони за баскетбола: „От ранна сутрин започнаха да пристигат 
запалянковци в площадката на YMCA, където щеше да започне 
шампионата по баскетбол. Точно в 10 часа започна парад на 
отборите на Ираклис, Арис, ПАОК и YMCA. Кметът на града, 
който обяви началото на първенството, каза хубави думи на 
спортистите“, казва авторът на текста.
В тази историческа първа игра на двата отбора, ПАОК, макар 
и аутсайдер, успява да спечели с 14-12. „Арис първо водеше в 
резултата, но ПАОК успя да изравни. Последните му усилия му 
донесоха победа с две точки”, е описанието, поместено в местния 
вестник на Солун, което заключава: „Играта на баскетбол с 
различни движения е доста приятна и зрелищна, зрителите 
с голям интерес проследиха играта и останаха с най-добри 
впечатления от баскетбола”.
Отборът на Арис произлиза главно от арменската общност в 
Солун. Негови играчи са: Контаксиан, Акелиан, Джамджиян, 
Мискеджиян, Екзузиан, Стефопулос и Акелайос. ПАОК, от 
своя страна, има в редиците си: Георгиадис, Макаронопулос, 
Димитриос, Андреадис, Омурлоглу, Пангалос, Пандермалис, 
Фридас, Дзаферис и Халеплиян.
Декларираните играчи на YMCA в първенството от 1926 г. са: 
Музенидис, Тавларидис, Вулис, Диамантидис, Рафаил, Папаянис, 
Дзеков, Михайлидис, Димитракопулос, Пападакис, Ксантопулос 
и Куфоянидис. 
Тези мачове приключват на 28 ноември, като Арис отпразнува 
първата си титла. Връчването на наградите става на 5 декември 
1926 г. на блестяща церемония на стадиона на YMCA, на която 
присъстват политическите и военните власти на града, а 
събитието включва и приятелска среща между Арис и YMCA.
В първенството на Солун през 1927 г., което се организира 
отново от YMCA, участват и отборите на: Арис, ВАО, Ираклис, 
ПАОК, АЕК, Македоникос, Термайкос и Мегас Александрос.
Голям интерес по това време предизвикаха срещите на два 
клуба, Арис и Ираклис, които създадоха веднага след YMCA 
баскетболни и волейболни отбори, между които има голяма 
конкуренция.
В шампионата от сезон 1927-1928 г. е особено характерна 
голямата активност на феновете в мачовете, което надминава 
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всички очаквания и дава допълнителна мотивация на Л. Рийз 
и на YMCA да продължат своите усилия. В резултат на това 
баскетболът спечели лоялна публика в Солун, както и отбори на 
високо ниво за онези години. 
Във второто първенство в Солун Арис става отново шампион 
след победа над YMCA с резултат 24-14 в мач, игран на 10.03.1928 
г.
YMCA, макар да завършва 3-ти, не участва в републиканското 
първенство, което не е изненадващо, тъй като философията на 
Братството е добре известна, която също е силно подкрепена 
от Л. Рийз: „YMCA няма за цел печеленето на титли и отличия, 
а насърчаване развитието на спорта, опитвайки се да разшири 
положителното влияние на баскетбола“.
През същата година (1927-1928 г.) на първото републиканско 
първенство по баскетбол, което се  домакинства в Панатинския 
стадион в Атина, Ираклис, Арис и ВАО правят шоу, като синьо-
белите спечелват титлата, а другите два отбора спечелиха важни 
мачове с отборите на Атина: AEK, Панелиниос, Ниар Ист, 
Паниониос и Етникос. Много доброто представяне на трите 
отбора на града, предизвикват вълна от ентусиазъм в редиците 
на феновете в Солун, а клубните администрации се готвят за 
посрещането на отборите след завръщането им в града.

2.1.8.Появата на Симеон Мавроскуфис

През 1928 г. ръководството на катедрата по физическо 
възпитание на YMCA поема един мъж, който ще играе важна 
роля както в спортната история на YMCA, така и на гръцкия 
баскетбол като цяло. Това е Симеон Мавроскуфис, който 
пристига в Солун през 1921 г. от Константинопол. Луис Рийз 
забелязва страстта му към спорта и е впечатлен от своята 
щедрост и от факта, че вече говори английски и френски. Прави 
го негов сътрудник и само на 18-годишна възраст му възлага 
управлението на Катедрата по физическо възпитание. По-късно 
ще се погрижи за образованието му. Но през 1928 г., това, което 
интересува преди всичко Рийз и Мавроскуфис, е подобряването 
на условията на срещите. Същата година, по инициатива на Рийз 
правилата на баскетбола са преведени на гръцки и се публикуват 
в тогавашната преса.
Шампионатът на сезон 1928-1929 започва на 18.11.1928 г. с 
участието на YMCA, BAO, ПАОК и AEK (Солун).

В книгата „Солун: Градът на баскетбола“ на Василис Влахопулос, 
Никос Карайоргис, Йоргос Сиридис и Панайотис Хорозоглоу е 
посочено, че са записани няколко мача от втория кръг, проведени 
на откритото игрище на YMCA, от филмов екип на „Photo Elec-
tric”! Материалът трябваше, според информация на вестника, да 
бъде показан заедно с „актуалното“ за сезона в кино „Дионисия“. 
Какво важно наследство за гръцкия баскетбол би било, ако този 
визуален документ беше запазен!
Междувременно Арис спечели титлата за трета поредна година, 
оставайки непобедим. YMCA печели 2-ро място, играейки с 
Нанес, Папаянис, Адамихос, Капилу, Кандзас и Полимерис.
Тук трябва да се отбележи, че основната част от отбора на 
Арис се състоеше от студенти от колежа „Анатолия”. Колежът 
„Анатолия” беше американска образователна институция и 
нейната атлетическа програма, подобно на всички американски 
образователни институции в Гърция, беше изключително 
напреднала, което несъмнено направи играчите, идващи от 
него, по-ефективни. 
На 31 март 1929 г. започва да функционира Школата за 
баскетболни рефери, организирана от Департамента по 
физическо възпитание на YMCA, следвайки указанията на 
Асоциацията на гръцките спортни атлетически дружества 
(СЕГАС). Главният докладчик на Школата е Луис Рийз, който 
ползва за преводач близкия си сътрудник Константин Мегалос 
(един от първите рефери по баскетбол в Гърция и един от най-
изтъкнатите изпълнителни директори на YMCA, тъй като е бил 
и Ръководител на спортния департамент) и прави анализ на 
правилата пред заинтересованите. 
Много важна е и помощта, предложена от Карл Комптън 
(Директор на колежа „Анатолия”) при провеждането на 
баскетболни мачове в Солун, който е рефер на десетки мачове 
по онова време.
Церемонията, по откриването на шампионата 1929-1930 г., 
се провежда на 10.11.1929 г. в присъствието на оркестъра на 
Общината на Солун, има парад на състезаващи се отбори и 
кметът на града обявява началото на състезателното събитие в 
присъствието на 2 000 фенове! Арис потвърждава за пореден път 
превъзходството си в този спорт, побеждавайки последователно 
BAO, YMCA и Ираклис, печелейки титлата шампион на Солун за 
пета поредна година.
По Великден на 1929 г. YMCA кани Панелиниос в Солун за 

мачове в турнир, който придобива характер на неформално 
национално първенство. Панелиниос е много конкурентен и 
в първия мач срещу Арис, който се провежда на втория ден от 
Великден, го печели с резултат 29-27. Дневникът пише: 6 май 
1929 г. На следващия ден той се изправя срещу YMCA, когото 
също побеждава с 44-24. Рефер на мача е Симеон Мавроскуфис. 
Десетилетката 1920-1930 е щастлива за Арис, заради 
непрекъснатите му състезателни успехи. Ръководството на 
YMCA също е доволно, тъй като динамиката на Братството 
нараства, факт, който ще бъде очевиден през следващите години, 
когато броят на спортистите й във всички спортове, които 
развива, ще се увеличи рязко. 

Това е най-старата баскетболна купа от колекцията на YMCA. 
“YMCA BASKET-BALL 1921”. (Колекция от трофеи на YMCA, 
Музей на баскетбола)
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1923 г. Осем млади спортисти на YMCA в осем различни спорта (Исторически архив на YMCA)
Изглед към баскетболното игрище на YMCA по време на състезание в края на 20-те години. Зрителите са изправени, като в ляво се виждат 
тенис кортовете и двете волейболни игрища (Исторически архив на YMCA
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1927 г. Момент от мача между YMCA и Ираклис на стадиона на YMCA, с рефер К. Мегалос. Различават се играчите на YMCA Й. Нанес и С. 
Мавроскуфис (Архив на Анна Мавроскуфи)

Десетилетие 1920. Баскетболни и волейболни мачове от млади членове на YMCA на първите игрища на Братството 
(Исторически архив на YMCA)
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1924 г. Персоналът на YMCA приветства семейството на Луис Рийз на пристанището в Солун, който ще заеме длъжността Директор по 
физическото възпитание на YMCA-Гърция, базирана в Солун (Албум: Християнско братство на Солунската младеж, 1921-1996 г., Европейска 
столица на културата, Солун, 1997)

В края на 1920-те години. Баскетболният отбор на YMCA. Вдясно се вижда Луис Рийз, а вляво е Симеон Мавроскуфис, треньор по онова 
време. Играчите (отляво): Д. Капилу, Полимерис, М. Адамихос, Й. Нанес, Бузанис, М. Кандзас и Н. Папаянис позират с баскетболната топка с 
външни шевове (архив на Анна Мавроскуфи)
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На Рийз се дължи разпространението и развитието на баскетбола в 
Гърция, поради което Музеят на баскетбола на YMCA е посветен на 
неговата памет. Луис Рийз, бе Директор по физическо възпитание 
в YMCA Гърция със седалище в Солун и основател и Директор на 
лагера в Пилио (1924-1933 г.) (Исторически архив на YMCА)

Обявяване на първите баскетболни срещи между спортни клубове и 
спортни организации на 24.10.1926 г. (Македонски новини, 9.9.1926 г.)

1928 г. Преподаване по баскетбол от Луис Рийз на войниците от Солунската гвардия (Албум: Християнско братство на Солунската младеж, 
1921-1996 г., Европейска столица на културата, Солун, 1997 г.)
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1927 г. Снимка на Училищните мачове по баскетбол на стадиона на YMCA (Музей на баскетбола на YMCA)

Отборът на YMCA през 1927 г. (Архив на Анна Мавроскуфис)
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В края на 1920-те. Снимка от началото на баскетболния мач YMCA-Арис на баскетболното игрище на YMCA 
(Исторически архив на YMCA) Временната сграда на YMCA, построена за временно настаняване на офиса и клуба на YMCA до завършването на основната сграда (1934 г.). 

Използването й обаче трае до 1968 г., когато и бе съборена (Исторически архив ня YMCA - Издание на печатница “Акварони”)
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Снимка на сградата на YMCA със скеле по време на възстановяването му.                                                                                                                                                                                                       Вдясно се виждат тенис кортовете, отпред баскетболната площадка и отзад волейболните площадки (Исторически архив на YMCA)
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1927-1928. На игрището по волейбол и бейзбол се провежда състезание или тренировка на спортисти, като в периметъра се виждат прави 
зрителите. На заден план е сградата със скеле по време на строителството на 2-рия етаж. Това е общ изглед към сградата на YMCA с 
баскетболното игрище (вдясно), волейболното (на заден план) и бейзболното (вляво). (Исторически архив на YMCА)

1929-1930 г. Управителният съвет на YMCA (заедно с мисия от САЩ наблюдават строителството на сградата). На заден план е показана 
сградата със скелета (Исторически архив на YMCA)
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1929. Официални правила: Волейбол, 
Баскетбол, Игра с топка от началото 
на полето и хандбал, Том I, Издание 
на гръцкия YMCA. (Музей на 
баскетбола на YMCA)

2.2. 1930-1940 г.: YMCA В ПОДЕМ

2.2.1. Първата серия от първенства

През 1930 г. YMCA е домакин на републиканското първенство 
в Солун, в което то участва с Арис, докато от Атина участват 
отборите на Ниар Ист, който пристига в града с влак и Паниониос, 
който пътува с кораб и са настанени в Американския Колеж 
„Анатолия”.
„На церемонията по откриването присъства Управителят 
на Македония Стилианос Гонатас, заедно с г-жа Гонатас. 
Придружени от музиката на Школата по изкуства, отборите 
Ниар Ист, Паниониос, Арис и YMCA манифестират в стадиона 
и спират пред официалните лица...”, съобщава вестник 
„МАКЕДОНИЯ” .
Игрите започват в седмицата след Великден на 1930 г. и YMCA в 
първите си мачове побеждава двата атински отбора: Паниониос 
с 39-14 и Ниар Ист с 27-26. След тези отлични изпълнения среща 
Арис в мач, с характер на финал. „Жълтите” ще победят, като 
печелят с 33-22, като по този начин печелят републиканското 
първенство. YMCA се класира на 2-ро място. 
1930 г. е годината, в която Симеон Мавроскуфис получава 
стипендия от YMCA за изучаване на Физическо възпитание 
и педагогика в Института „Жан Жак Русо“ от Женевския 
университет по програма за сътрудничество с колежа YMCA в 
Спрингфийлд, Масачузетс, САЩ.
„Винаги си спомняше годините в Женева, имаше ги в сърцето 
си. Влезе в контакт с всички спортове, от алпинизма, който 
обичаше, до колоезденето. Ще се върне в YMCA пълен с апетит и 
готов да предаде знанията, които е получил там в началото на 30-
те години на миналия век“, казва дъщеря му Анна Мавроскуфи.
След напускането на С. Мавроскуфис, Костас Мегалос отново 
поема ръководството на Спортния департамент. Той две години 
по-рано бе следвал по същата програма, също със стипендия, 
благодарение на YMCA. 

2.2.2. Един исторически мач

По това време отборът на YMCA постепенно узрява и дава вид 
на завършен отбор, готов за големи успехи. Първите му изяви 
през сезона 1930-1931 г. (с победи над Арис и Ираклис) доказват, 
че отборът, който Л. Рийз започна да изгражда в средата на 20-
те години, има потенциал за победи в следващите години. В 
този конкретен сезон YMCA печели първенството на Солун, 
като побеждава на финала Арис с 22-21 в мач, който ще остане 
в историята.
Вестник „МАКЕДОНИКА НЕА” пише на 22.05.1931 г. за този мач, 
следното: „Въпреки силния дъжд и калния терен, състезанието 
беше изключително интересно само през първото полувреме. 
Във второто това не беше нищо друго, освен борба на играчите 
тяло с тяло, които непрекъснато падаха поради хлъзгавия 
терен и бяха неузнаваеми от калта. Поради дъжда беше решено 
по предложение на YMCA отлагането на мача и конкретно 
само на второто полувреме. Това предложение бе отхвърлено 
от представителя на Арис и мачът продължи. През второто 
полувреме Арис успя да изравни резултата, но въпреки това 
получи няколко коша, като преднината му от 10 точки се стопи и 
даде на противника победата и първенството, което държеше пет 
поредни години[...]”. Отборът на YMCA, който през следващите 
години ще печели титлите, се състои от: Нанес, Параскеваидис, 
Капилу, Адамихос, Кандзас, Папаянис и Полимерис.
Подробности за този исторически мач споменава и 
изследователят-журналист Сотирис Теологидис в книгата 
си „Истории през коша“, описвайки го като едно от най-
вълнуващите местни дербита от междувоенния период. Книгата 
му включва разказ на Костас Гурлис, бивш член на Братството, 
както е записано в издание на YMCA: „През второто полувреме, 
когато резултатът бе равен, започна да вали като из ведро и 
теренът се превърна в кал. На терена зрелището напомняше 
повече на битка в калта, защото играчите не успяваха да 
контролират топката, хлъзгаха се и падаха един върху друг. В 
последната минута Никос Папаянис, който беше най-ниският 
играч на YMCA, се озова под противниковия кош, чакащ пас от 
водача на своя отбор, високия Янис Нанес. Така и стана, но в 
опита си да хване топката, затъна в калта и падна, като хвърли 
паднал топката към коша, вкарвайки последния и печеливш кош. 
Последва възторг от страна на играчите на YMCA за победата в 
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последния момент, докато противниците твърдяха, че кошът е 
невалиден, защото Папаянис го направи седнал”. Рефер на мача е 
американският директор на колежа „Анатолия” К. Кемптън.
За същия мач Л. Рийз пише: „Мачът се игра в истински потоп, но 
играчите продължиха да се борят като древни воини и всички 
зрители останаха до края, въпреки че бяха незащитени от 
дъжда...“.
Това описание на Рийз е включено в годишното ръководство на 
„Спалдинг”. Там директорът на YMCA споменава впечатленията 
си от престоя си в Гърция, заедно с напредъка на спорта у 
нас. Рийз казва, че е много доволен от стъпките в развитието, 
които прави спортът в Гърция, както и от интереса на младите 
към него. Характеризира отбора на YMCA като „един от най-
добрите в Близкия изток”, като същевременно дава информация 
и за останалата спортна активност през сезона (1930-1931 г.), 
пишейки: „Училищното първенство в Солун е спечелено от 
Американското селскостопанско училище под ръководството 
на Ръсел Дадлей. Отборът на „Анатолия” под ръководството на 
Карл Кемптън (по-късно президент на Американския колеж) 
зае 2-ро място. В Атина отборът на Ниар Ист отново спечели 
титлата. Тази млада петорка заслужава толкова похвали, колкото 
YMCA-Солун. Децата на Ниар Ист са сираци, които са приютени, 
образовани и обучени в тази организация. Атинският колеж под 
ръководството на Хърб Щайнер от колежа Спрингфийлд също 
образува много добър отбор”.

2.2.3.  Мавроскуфис подписва учредителния акт на FIBA

На 18 юни 1932 г. в Женева се подписва учредителната 
декларация на FIBA (Международната баскетболна федерация) от 
представители на 8 държави, включително Гърция, а останалите 
страни са Аржентина, Чехословакия, Италия, Латвия, Португалия, 
Румъния и Швейцария. За Гърция имат честта да подпишат 
Симеон Мавроскуфис и Йоргос Амбадзиоглу. Последният е член 
на отбора на шампиона Ираклис през 1930 г.
Сред учредителите е Уилям Джоунс, личен приятел на Симеон 
Мавроскоуфис, назначен в Спрингфийлдския колеж, който ще 
бъде първият Генерален секретар на FIBA и ще остане на този пост 
през следващите 43 години (1932-1976 г.). Уилям Джоунс е роден 
в Рим от уелски баща и французойка майка, играл е баскетбол в 

Торино през 1922 г. и през 1926 г. е пътувал до Спрингфийлд за да 
се запознае лично с Джеймс Нейсмит.
Показателно за прозрението на Луис Рийз е признанието на 
Симеон Мавроскоуфис малко след основаването на FIBA: „Рийз 
ми беше казал, че е въпрос на време да започнат Европейски 
отборни турнири и че това би станало и по-рано, ако не бяха 
големите икономически проблеми, пред които бяха изправени 
повечето страни, поне на Балканите”. 

2.2.4.YMCA на върха

През следващите години (1931-1934 г.) YMCA държи скиптъра, 
като печели шампионата в Солун, с водеща роля на: Нанес, 
Адамихос, Папаянис, Параскеваидис, Капилу, Полимерис и 
Кандзас. Въпреки това през 1935 г. той губи ключови играчи, 
които преминават в Ираклис, в резултат на което синьо-белите 
печелят първенството на сезона 1935-1936 г. Една година по-
рано (1934 г.) YMCA получи сериозен удар и това бе свързано 
с решението Луис Рийз да се върне в САЩ, след десет години 
присъствие в YMCA. Наследството, което той оставя, е огромно, 
празнотата наистина е огромна, но Симеон Мавроскуфис ще се 
окаже достоен продължител на работата му, като същевременно 
развива многостранна дейност.
През 1934 г. е завършен Комплекса на YMCA в Солун, където се 
намира първата тренировъчна зала по баскетбол на закрито в 
Гърция. В Гърция няма друг отбор, който да разполага с такива 
съоръжения.

2.2.5. „Големите“ Мимис Цикинас, Такис Николаидис и 
младия Такис Талиадорос

През 1935 г. член на баскетболния отбор на YMCA е един 
спортист, който ще играе водеща роля в по-нататъшното 
развитие на Братството и баскетбола - Мимис Цикинас. М. 
Цикинас е започнал още като юноша през 1933 г. да участва в 
мачове на баскетболния отбор.
След напускането на Нанес, Папаянис, Адамихос и Полимерис, 
които продължиха в Ираклис, в състава на YMCA през 
1935 г. освен М. Цикинас, срещаме: Никос Тиалиос, Симеон 
Мавроскуфис, който се завърна от Женева още през 1933 г. 

и помага при нужда като играч, Такис Георгопулос, Йоргос 
Панайотопулос, Такис Николайдис и Харис Теохаридис. 
Трябва да се отбележи специално Такис Николайдис, един 
комплексен спортист, който е печелил титли в различни спортове 
с различни отбори. В средата на 30-те играе с баскетболния отбор 
на YMCA, празнувайки спечелването на титли и участвайки 
в национални първенства. След войната играе футбол и се 
присъединява към отбора на Арис, с който печели гръцкото 
първенство през 1946 г. Впечатляващо е, че едновременно с 
футбола, Николайдис беше и член на Смесения отбор на Солун 
по баскетбол!  
YMCA участва в републиканските първенства през 1935 и 1936 
г., като второто се провежда отново в Солун и Ниар Ист печели 
титлата, като на финала печели срещу Ираклис.
Заслужава да се отбележи, че тази година (1936 г.) Националният 
отбор по баскетбол провежда първите си приятелски мачове в 
своята история в Истанбул с Турция. Нашият национален отбор 
ще загуби с 49-12. Първият треньор на националния отбор 
(както вече споменахме) е Майк Стергиадис. 
През същата година баскетболът е включен за първи път в 
програмата на Олимпийските игри в Берлин. На тези игри 
присъства самият Джеймс Нейсмит, който е обявен за почетен 
президент на FIBA и връчва медалите на победителите в първия 
олимпийски турнир (САЩ, Канада и Мексико).
През 1936 г. отборът на YMCA се подновява и обогатява с: 
Куфас, Сарафопулос, Зардинидис, Маглис, Папас, Харацарис, 
Фафалиарис, Берахас и Ариануцос. 
През същата година в детската академия на YMCA се записва 
един единадесетгодишен, който в следващите години ще се 
утвърди като един от най-великите баскетболисти на своето 
време. Името му е Такис Талиадорос.
И макар да няма сигурни данни, тъй като липсват репортажи 
от пресата за шампиона от сезона 1936-1937 г., знаем, че на 
следващата година (1937-1938 г.) YMCA губи на финала от 
отбора на Университета, който е шампион, докато Ираклис 
печели титлата от сезона 1938-1939 г. 

2.2.6.  Председателят на Гръцкия Олимпийски Комитет е 
закърмен в YMCA 

От средата на 30-те години срещаме състава на баскетболния 
отбор на YMCA и името на Антонис (Нинос) Дзикас, който 
заедно с брат си Михалис стават любители на спорта в 
Братството. Роден през 1921 г. в Солун, А. Дзикас прави първите 
си стъпки в спорта чрез YMCA, участвайки и в двата отбора по 
баскетбол и по волейбол, а по-късно, през 1939 г., се „премества” 
в Ираклис, за да се върне няколко години по-късно в YMCA като 
баскетболист. В същото време той беше дълги години лагерник 
и лагерен ръководител на историческия лагер на YMCA в 
Пилио. Развива интензивна дейност и е бил от 1974 и по-късно 
член на Гръцкия Олимпийски Комитет, като Първи и втори 
Вицепрезидент, както и председател на Гръцкия олимпийски 
комитет през 1993-1996 г. За цялостния му принос в спортното 
и олимпийското движение, е награден от гръцката държава. 
Винаги говореше с голяма любов за YMCA, като поддържаше 
силни връзки. Почина през 2013 г., на 91-годишна възраст. 
Също толкова близки бяха отношенията на Михалис Дзикас с 
YMCA, който в края на кариерата си като играч се зае, с опита 
си като играч, да подпомогне работата на Мимис Цикинас в 
набирането на баскетболен отбор.  Името на Михайл Дзикас се 
среща и в няколко съвета на Братството като член след 1950 г.

2.2.7.Диктатурата на Метаксас

Диктатурата на Метаксас прекратява работата на YMCA като 
Национална младежка организация (ЕОН), конфискува сградата 
му през 1939 г. Много спортисти и членове на YMCA отказват 
да се присъединят към ЕОН и някои от тях, като братя Дзикас, 
Такис Николайдис, Такис Талиадорос и други, се преместват в 
други отбори. Спортисти на YMCA открито се противопоставят 
на диктатурата, което води до задължителното спиране на 
департаментите на YMCA през 1939 г., като същевременно 
сградата вече попада под юрисдикцията на ЕОН.
„След затварянето на YMCA по времето на Метаксас, отидох в 
Ираклис с Нинос и Михалис Дзикас. След това, през времето на 
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окупацията, заедно с други спортисти на YMCA продължихме да 
работим в Солунския ветроходен клуб”, казва Такис Талиадорос 
в миналото.
Баскетболното първенство на сезона 1939-1940 г., организирано 
от Ираклис, започва на 14.01.1940 г., но за първи път YMCA не 
участва.
Участието на Гърция във Втората световна война малко 
след това замразява окончателно всяка дейност. Сградата на 
Братството по време на окупацията е завладяна от германците, 
които помещават в нея централата си в Солун.
Но YMCA ще се възстанови от пепелта си в следващите години 
с бързи темпове. 

2.2.8.„Напуска” Джеймс Нейсмит, човекът, измислил 
баскетбола

На 28 ноември 1939 г. умира „бащата” на баскетбола Джеймс 
Нейсмит и бива погребан в Лорънс, Канзас. Той със сигурност е 
първият, получил място в Баскетболната зала на славата, която 
се създава в Спрингфийлд през 1968 г. и е кръстена на негово 
име. Така също, трофеят на Световното първенство по баскетбол 
(Mundobasket) носи от 1967 г. неговото име: Naismith Trophy.

 

В началото на 30-те години отборът 
на YMCA заема поза във формация 
„Y” (Исторически архив на YMCA)

2.3. “1945-1950” Y.M.C.A.-TH on the top 
of Thessaloniki
 
„1945-1950” - YMCA НА ВЪРХА НА 
СОЛУН

2.3.1. Реконструкцията и пътят към славата
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Баскетболният отбор на YMCA в началото на 30-те години. Отляво са К. Мегалос (Ръководител по физическо възпитание), Н. Папаянис, 
Полимерис, М. Кантзас, И. Нанес, М. Адамихос, Д. Капилоу с Директора по физическо възпитание на YMCA, Л. Рийз (Архив на Атина 
Адамиху-Вазака)

Laurence Locke Dogget след изтичането на мандата му като Президент на Спрингфийлдския колеж (1896-1936 г.) по време на 
световния си тур посещава Гърция. На 03.05.1937 г. се снима (в средата) с отборите, които участват в гръцкото първенство по 
баскетбол. Първи от ляво е Майк Стергиадис (Архив „Springfield College Archives and Special Collections”)  
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1932 г. Брошура, редактирана от Луис 
Рийз за Спортната подготовка в YMCA в 
Гърция (Исторически архив на YMCA)

Декларацията за основаване на FIBA, 
18 юни 1932 г., Женева. С подписите 
на представителите на учредителите 

на FIBA (Италия, Аржентина, 
Гърция, Латвия, Португалия, 

Румъния, Чехословакия, 
Швейцария). Сред тях е името 
на Симеон Мавроскуфис, като 

представител на Гърция в Женева 
(Източник: FIBA, Дом на баскетбола, 

Женева. Изложено в Музея на 
баскетбола на YMCA)
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1935 г. Баскетболният отбор на YMCA в откритата си площадка, с треньор Симеон Мавроскуфис. Отляво прави са Мимис Цикинас, Никос 
Тиалиос, Симеон Мавроскуфис, Такис Георгопулос, Йоргос Панайотопулос, а под тях седнали са Такис Николаидис и Харис Теохаридис 
(Архив на Такис Николаидис)

Спортната карта на Такис Талиадорос, детски отдел на YMCA, 1939-1940 г. 
(Фамилен архив на семейство Талиадорос, Музей на баскетбола на YMCA).
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Панорамна гледка към парцела на YMCA. Вижда се лекоатлетическата писта, с игрището за баскетбол и футбол в центъра, тенис кортове на 
запад и баскетболното игрище. (Исторически архив на YMCA)

1936 г. Голямо училищно мероприятие в двора на YMCA за честванията на 25-ти март (Ден на независимостта).
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2.3. 1945-1950 г.: YMCA НА ВЪРХА НА 
СОЛУН

2.3.1. Реорганизацията и пътят към славата

След края на Втората световна война YMCA бързо се 
възстановява. Американецът Орман Мултън (Orman Moulton) 
беше назначен за технически съветник, като даде приоритет 
на реорганизацията на Департаментите по образование и 
физическо възпитание, набиране на персонал и създаване на 
специални комитети за всеки департамент.
Първите изяви на баскетболния отбор след войната се провеждат 
през ноември 1945 г. в Атина с YMCA да побеждава Спортинг, 
Панелиниос и Тритон. Спортистите от тази мисия са пътували 
до столицата с боен кораб (разрушител) и са се върнали с военен 
товарен кораб(!). „Не трябва да забравяме, че по това време в 
Гърция все още продължаваше гражданската война. Не можеше 
лесно да пътуваш по друг път до континенталната част, беше 
опасно”, казва Димитрис Фурундзопулос, основен играч по 
баскетбол на YMCA в продължение на много години.
Тези изяви в Атина бяха показателни за това, което щяло да 
последва, тъй като от 1946 г. започва една луда надпревара за 
титли на мъжкия баскетболен отбор на YMCA.  Причините, 
поради които Братството в онзи момент изглежда недостижимо 
са много.
YMCA продължава да поддържа тесни връзки с Америка. 
Малко след войната е най-организираният отбор, с най-
добрите съоръжения и най-квалифицираните човешки ресурси 
(треньори, сътрудници и т.н.). Що се отнася до играчите на 
отбора, Братството успя да има най-важния баскетболист на 
времето, Такис Талиадорос, чиято звезда започна да изгрява 
преди войната, но засия в следвоенния баскетбол, като предложи 
зрелище на зрителите със своите талант и вдъхновения.  
През 1946 г., YMCA обновява и спортните си съоръжения. 
Откритото баскетболно игрище вече е преместено в югозападния 
ъгъл на парцела и е оборудвано с прожектори и дървени пейки. 
Това е най-модерното баскетболно игрище в Гърция. Никое 
друго няма оборудването за домакинство на нощни мачове.
От 1946 до 1957 г. YMCA не успява да спечели гръцкия шампионат, 
но в същото време обира титлите в Солун, отбелязвайки 12 

поредни баскетболни шампионата в града. 
В първото следвоенно първенство (1945-1946 г.) участват 7 
отбора: YMCA, Ираклис, ВАО, Арис, ПАОК, Арменики Еноси 
и Анатолия, като отборът на Братството лесно печели първото 
място.
На 17.09.1946 г. YMCA организира вечерен баскетболен турнир, 
в който участват всички спортни клубове в града. (Ираклис, 
YMCA, Анатолия, Арис, BAO, Арменики Еноси, Аетос, ПАОК).
През ноември 1946 г. в Солун се провежда важно баскетболно 
събитие, тъй като пристига един смесен отбор от баскетболисти 
от Истанбул. Вестник „МАКЕДОНИЯ” съобщава: „На 12 
ноември 1946 г. турското консулство в Солун ще проведе 
прием в чест на турските баскетболисти от Смесения отбор на 
Истанбул”. Същият отбор преди това посети Атина. В атинския 
печат има дори съобщения за едновременното присъствие на 
националния отбор на Турция, смесения отбор на Истанбул и 
на Галатасарай.
На 13 ноември 1946 г. голяма група от фенове залива 
баскетболното игрище на YMCA за да видят двубоя. Хората се 
опитват по всеки възможен начин да гледат мача. „Беше нещо 
безпрецедентно. Никога не бях виждал толкова много хора да 
гледат баскетбол, други да се катерят по покривите, трети по 
балконите в съседните жилищни сгради [...]”, си спомня Федон 
Матеу много години по-късно. Ф. Матеос беше друга важна 
фигура в гръцкия баскетбол и също произхожда от YMCA. 
„Бях в контакт с YMCA от ранна възраст. Бях негов лагерник 
в Пилио и там от ранна възраст се свързах с всички спортове и 
имах възможността да се запозная с много важни спортисти на 
YMCA. В YMCA е закърмена почти цялата спортна младеж на 
Солун, тъй като там работеха всички завършени клубове”, казва 
той в интервю в края на 90-те години.
Смесеният отбор на Солун от 1946 г. е съставен от: Талиадорос, 
Цикинас, Николайдис, Нусиас, Матеос, А. Дзикас, М. Дзикас, 
Томопулос, Мантопулос, Градзиос, Гарезос и Каранасос.
В мачът от първия ден Смесеният отбор на Истанбул с няколко 
играчи от националния отбор на Турция победи отбора на 
Солун с 52-42, използвайки отстраняването на Талиадорос, 
Николайдис и Нусиас с по пет фаула. 
Във втория мач, проведен на 14 ноември, гръцкият отбор 
печели с 33-32 благодарение на невероятното представяне на 
Талиадорос: „Този спортист показа редки и уникални качества. 

Беше атентаторът и терорът на турците“, пише вестник 
„ЕЛИНИКОС ВОРАС“ на 15 ноември 1946 г.
Последният мач беше особено полезен за съживяване на 
интереса на феновете на баскетбола. Същата година Смесеният 
отбор на Солун играе с Националния отбор на Турция, като 
побеждава с 41-39 с репутацията на Такис Талиадорос вече да се 
простира отвъд гръцките граници, тъй като отбелязва 39 от 41-
те точки на отбора! „Вярно е, вкарах 39, по една вкараха Цикинас 
и една Нинос Дзикас”, ще разкаже по-късно „звездата” на YMCA.
Първенството в Солун през 1946-1947 г. включва равностойни 
срещи с участието на ПАОК, YMCA, Ираклис, Арменския 
съюз, BAO и Американския колеж. YMCA успява да победи 
Ираклис с 38-33 след един вълнуващ мач, печелейки титлата за 
втора поредна година. През 1947 г., за първи път се състезава с 
младежкия отбор на YMCA един млад спортист с голям талант, 
който ще стане лидер на отбора през следващите години, Анестис 
Петалидис. 
Отборът от 1947 г. се състои от: Цимопулос, Николайдис, 
Тазедакис, Талиадорос, Дзикас, Мацукас, Фурундзопулос, 
Цикинас, Цигаридас, Дзиврас, Мацукас, Калдеримдзидис, 
Кириакидис и Сарациотис. 

2.3.2. „Омировите”  мачове с... американците

Показателно за климата на онези времена по отношение на 
условията, преобладаващи в солунския баскетбол, е разказът на 
Такис Фурундзопулос, баскетболист и по-късно международен 
рефер. „YMCA се различаваше от другите клубове по конкретни 
причини. Беше организиран, имаше съоръжения, имаше хора 
като Цикинас, които се интересуваха много за баскетбола. 
Правехме тренировки почти всеки ден, когато други отбори 
беше спорно ако правеха една или две седмично. Имахме късмет 
и по още една причина. Много ни помогна конкуренцията с 
отборите от военните кораби на САЩ, които тогава още бяха в 
Солун. След 1946 г. Шести флот беше дошъл в залива Термайкос, 
за да помогне за почистването на немските мини. Водиха се 
омирови мачове с американците“. За стадиона на YMCA казва: 
„Настилката в началото беше от цимент и сгурия, след това 
сложиха смес, която имаше корк вътре и стана по-меко. Таблата 
в миналото бяха дървени. По-старите ми бяха казали, че YMCA 
си сътрудничи с великолепен дърводелец. Таблата, които той 

направи, бяха несравними”.
Музеят на баскетбола на YMCA почете Такис Фурундзопулос за 
приноса му в спорта няколко месеца, преди да напусне живота 
на 87-годишна възраст през 2017 г.

2.3.3.Финалите и часът на Цикинас

Повторното появяване на YMCA на финали е през 1947 г. 
Републиканското първенство се провежда в Атина на откритите 
игрища на Панелиниос и Тритон. В шампионата участват 
следните отбори: Панатинайкос, Спортинг, Тритон, Олимпиакос, 
Палео Фалиро, YMCA и Ираклис. YMCA започва впечатляващо, 
като побеждава Панатинайкос, гръцки шампион за сезон 1945-
1946 г., с 40-32, но след това търпи загуби, което му струва 5-то 
място. 
През 1948 г. техническото ръководство на YMCA поема Мимис 
Цикинас, ученик на Симеон Мавроскуфис и достоен наследник 
на работата му. Емблематична спортна фигура на Солун, който 
по онова време има под своето ръководство поредица от 
забележителни играчи: Т. Талиадорос, К. Талиадорос, Дзикас, 
Цингридис, Т. Николайдис, Н. Николайдис, Фурундзопулос, 
Й. Мацукас, И. Мацукас, Тазедакис, Сарациотис, Петалидис, 
Кириакидис, Цигаридас, Дзиврас, Кулумдзидис и Кириакидис. 
Мачовете от шампионата на Солун през 1947-1948 г. се 
провеждат в YMCA, на стадиона на колежа „Анатолия”, както 
и в затворената зала на Авиацията с участието на отборите на: 
YMCA, Ираклис, BAO, Арис, Анатолия, ПАОК, Арменики и 
Аетос. На финала на първенството YMCA побеждава Арис с 58-
28 и отново става шампион.
В Солун никой не може да постави под въпрос превъзходството 
на мъжкия баскетболен отбор на YMCA. Останалите отбори по 
баскетбол на YMCA, като юношеският и вторият отбор, който 
в крайна сметка печели съответното първенство (1947-1948 
г.), състезавайки се с: Гаганелис, Дапонте, Панорис, Ангелидис, 
Гугулис, Куменос, Лаократис, Калдеримдзидис и Папавасилиу. 
Няколко години по-късно, доста играчи от вторият отбор 
на YMCA ще се преместят в ПАОК, помагайки на отбора на 
Двуглавия орел да стане по-силен и по-конкурентен.
През сезона 1947-1948 г. няма да се проведе последния кръг 
от гръцкото национално първенство, поради ограничените 
финансови ресурси на СЕГАС.
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Следващия сезон (1948-1949 г.), YMCA печели титлата за 
четвърти пореден път. Развитието му беше вълнуващо, тъй като 
в крайна сметка имат еднакви точки Арис и YMCA, като двата 
отбора решиха спора си на финала, а отборът на Братството 
спечели с 42-29, в състав: Талиадорос, Фурундзопулос, 
Цигаридас, Петалидис, Мацукас, Гаганелис и Дзиврас.
Републиканското първенство през 1949 г. е епизодично. 
YMCA започва отново впечатляващо, печелейки премиерата 
с Панатинайкос с 31-30. Впоследствие ще загуби от Тритон и 
Олимпиакос. YMCA ще подаде жалба за нарушение на правилата 
в мача срещу Олимпиакос, както и Олимпиакос ще подаде жалба, 
след загубата си от Тритон. В крайна сметка СЕГАС ще реши 
повторение и на двата мача. YMCA ще загуби от Олимпиакос 
с 41-39 в този мач. Олимпиакос в крайна сметка ще спечели 
шампионата, докато YMCA завоюва 3-то място. Съставът на 
отборите и точките, които отбелязват в този мач, са както 
следва: YMCA: T. Талиадорос 12, K. Талиадорос 7, Петалидис 
2, Николайдис 2, Й. Мацукас 8, Фурундзопулос, Цигаридас 
4, Дзиврас. Олимпиакос: Ал. Спанудакис 18, Г. Спанудакис 
8, Куцукос, Синопулос 7, Сидиропулос 2, Аргиропулос 4, 
Хадзиниколау, Гунопулос 2. 
През сезона 1949-1950 г. YMCA отново е обявен за шампион 
на Солун и завършва 5-и в националния шампионат. Освен 
това печели Купата „ОХИ” за четвърта поредна година, докато 
вторият отбор печели съответното първенство, което се 
провежда с участието на вторите отбори в Солун. И накрая, 
юношеският отбор също заема през този сезон второ място.
„Първенството през 1949 г. трябваше да го спечелим, бяхме 
много добри. Понякога обаче е нужен късмет, а в онези дни 
нямахме късмет“, казва Т. Фурундзопулос.

2.3.4. За награда, едно сако и вратовръзки!

През 1949 г. Националният отбор на Гърция, с Такис 
Талиадорос единствен спортист от Солун, печели първия 
си медал на Европейско първенство, провеждано в Кайро, 
Египет, отпразнувайки спечелването на 3-то място. Талиадорос 
отбелязва най-много точки в турнира: „Египетската федерация 
ми даде за награда, защото отбелязах най-много точки, едно 
сако, а всеки играч на отбора получи по шест вратовръзки, 
защото излязохме трети“, признава Такис Талиадорос.

„Такис беше страхотен, гръбнак на отбора заедно с Матеос, 
истински момък. Той се гордееше с YMCA, обичаше го”, ще 
каже тогавашният му съотборник в Националния отбор Алекос 
Спанудакис.
Десетилетието завършва с YMCA на върха на славата в гръцкия 
баскетбол. Въпреки че не утвърждава своето господство на 
републикански шампионат, Братството води развитието и 
снабдява спорта с играчи, рефери, треньори и ръководители. 
Освен лошия късмет, който се споменава от Т. Фурундзопулос, 
условията на времето не позволяваха на YMCA да получи 
това, което му се полагаше. По-конкретно, от 1945 до 1956 г. 
провеждането на националните първенства е проблематично, 
тъй като понякога се отлагат, а друг път СЕГАС не е в състояние 
да покрие разходите на отборите, в резултат на което YMCA не 
винаги има възможност да „осребри” своето всемогъщество с 
републиканска титла.

1947 г. Момент от мача YMCA - Арис на откритата площадка на YMCA (Архив на Д. Фурундзопулос)
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11.12.1947 г. Отборът на YMCA. От горе ляво: Цимопулос, Николайдис, Тезедакис, Талиадорос, Дзикас, Мацукас, Фурундзопулос, Цикинас 
(треньор), Цигаридас, Дзиврас, Мацукас, Калдеримидзидис, Кириакидис, Сарациотис, Петалидис (Исторически архив на YMCA) 

1948 г. Отборът на YMCA.  Виждат се: Кириакидис, Тазедакис, Ев. Цигаридас, Н. Николаидис, А. Петалидис, К. Талиадорос, Г. Мацукас, Т. 
Талиадорос, Тзикас, Т. Фурундзопулос, М. Цикинас (треньор) (Исторически архив на YMCA)
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1948-1949 г. Баскетболният отбор на YMCA. Отляво са Н. Николаидис, К. Талиадорос, Т. Талиадорос, Д. Фурундзопулос, Г. Мацукас и Мимис 
Цикинас, Директор на отдела по физическо възпитание на YMCA и треньор. Седнали са Ст. Тазедакис, Е. Цигаридас, Г. Тзиврас, А. Петалидис и 
И. Мацукас. (Семеен архив на Мимис Цикинас)

Дипломи за спечелени солунски първенства – мъжки отбор (1947 г.) и юношески отбор (1948 г.) (Исторически архив на YMCA) 
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Октомври 1949 г. Момент от мача Панатинайкос-
YMCA в Атина. Виждат се играчите на YMCA: 
Вангелис Цигаридас, Такис Талиадорос и Анестис 
Петалидис (Архив на Ев. Цигаридас)

Отляво са: Петалидис, Цигаридас, Мацукас, Николаидис, Тазедакис, Фурундзопулос, Мацукас И. Цикинас (Баскетболен музей на YMCA)
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1951 г. Дерби на младежките отбори между YMCA и Арис (Исторически архив на YMCA)  

1949 г. Д. Фурундзопулос и Ев. Цигаридас на стадиона на Тритон в 
Атина (Архив на Ев. Цигаридас)

1949 г. Баскетболният отбор на YMCA на стадион Тритонас в Атина 
(Архив на Ев. Цигаридас).

1949 г. Баскетболният отбор на YMCA на стадион Тритонас в Атина 
(Архив на Ев. Цигаридас).
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2.4.  1950-1960 г.: Втората серия от 
първенства
2.4.1.  Първите европейски мачове на YMCA

В началото на десетилетието YMCA е изправена пред нови 
предизвикателства. Основната му философия остава свързана 
с усъвършенстването на спорта. Катедрата по Физическо 
възпитание има персонал от висококвалифицирани 
специалисти, което дава на YMCA престиж и превъзходство.
Прави впечатление, че през 1951 г., един друг способен кадър, 
Мимис Цикинас, един от следвоенните стълбове на гръцкия 
баскетбол, ще замине със стипендия на YMCA в Колежа 
Спрингфийлд в Масачузетс, за да учи за треньор по баскетбол 
с известни спортни „учители“ на спорта, както и да посещава 
часове по педагогика и психология на юноши.
В шампионата на Солун през сезона 1950-1951 г. участват 
отборите: YMCA, Ираклис, ВАО, ПАОК, Арис и Анатолия. 
Братството играе с: Талиадорос, Цигаридас, Мацукас, Т. 
Фурундзопулос, Петалидис, Дзиврас, Папахарисис, Ортулидис, 
Лаократис, Куменос и Гаганелис. Ролята на играещ треньор 
поема Такис Талиадорос, тъй като същата година М. Цикинас 
отсъства в САЩ.
През този сезон YMCA печели още едно първенство в 
Солун, шесто поред. Участва и в турнира „Купа Колониарис“ 
(състезания, посветени на паметта на известния ръководител на 
„жълтите“), който се организира от Арис на неговата спортна 
зала, близо до улица „Василисис Олгас“, до училището за слепи. 
Тази зала постепенно започва да се използва и за мачове.
В републиканското първенство през същата година (1950-
1951 г.), YMCA има 4 победи и 3 загуби и завършва 5-ти, като 
Панатинайкос е шампион на Гърция.
Междувременно наградите на Т. Талиадорос продължават, като 
играч и треньор на YMCA, както и като лидер и треньор на 
Смесения отбор на Солун. По повод изявите му на Европейското 
първенство в Париж през 1951 г., в което Гърция се класира на 
8-о място, Талиадорос е класиран сред първите 20 европейски 
баскетболисти от френското спортно списание ”Спор Наитжест”.
Шампионата на Солун за сезона 1951-1952 г. включва: YMCA, 
Ираклис, ПАОК, BAO, Арис, Анатолия, Аетос, Македоникос и 

Еноси Арменион Атлитон, като YMCA продължава серията си 
от титли.  
На републиканското първенство YMCA заема 5-то място с три 
победи и три загуби като участват следните играчи: Талиадорос, 
Фурундзопулос, Цигаридас, Мацукас, Гаганелис, Папахарисис, 
Дедес, Кондоцис, Касапоглу, Ортулидис и Валаурис.
В същото време, по Великден на 1952 г., се връща от САЩ 
М. Цикинас с призната диплома за треньор от Колежа на 
Спрингфийлд. Много пъти през следващите години Цикинас ще 
говори с възхищение за своя учител в колежа Еверет Дийн (Ever-
ett Dean), един от най-добрите треньори в Америка. Публикация 
от времето гласи: „Г-н Цикинас, идвайки от Америка, донесе със 
себе си и плановете за новия стадион на YMCA!”, показателно за 
плановете на YMCA за разширение на историческото си игрище. 
Работите по преустройство ще продължат през следващите 
години и ще бъдат завършени през 1958 г.

2.4.2. Талиадорос и Петалидис на Олимпийските игри в 
Хелзинки 

В шампионата през 1952-1953 г. изглежда, че ПАОК е придобил 
ясно изразена динамика, което ще се усети в идните години, като 
кулминацията му е в титлата от републиканското първенство 
през 1959 г. ПАОК обаче, ще трябва да изчака титлата, тъй като 
завършва 2-ри през този сезон след YMCA. Прави впечатление 
присъствието на двама спортисти на YMCA, на Такис Талиадорос 
и Анестис Петалидис в гръцката мисия на Олимпийските игри в 
Хелзинки през 1952 г.
Междувременно се наблюдава широко възприемане на 
баскетбола в средното образование. Състезанията в училищния 
шампионат започват да предлагат силни емоции. „Няма да 
забравя един финал, който играх с 4-та Гимназия, имайки за 
противници ученици от 5-та Гимназия. Мачът се проведе на 
стадиона на YMCA и хората бяха напълнили стадиона два часа 
по-рано”, обяснява Лакис Цавас, една историческа личност в 
гръцкия баскетбол, започнал кариерата си първо като играч, а 
след това и като треньор.

2.4.3.  Борислав Станкович в откритото игрище на YMCA

През сезона 1952-1953 г. YMCA няма да се състезава в 
националното първенство, тъй като СЕГАС не е в състояние да 
покрие пътните разходи на солунските отбори. За да допълни 
своята състезателна дейност, Братството намира изход в 
организирането на международни приятелски срещи. Същата 
година се сблъсква с югославския отбор Београдски, който 
пътува до Гърция няколко дни по-рано, за да се изправи в Атина 
срещу отборите на Олимпиакос и Панелиниос. YMCA е домакин 
на сръбския отбор на 25.03.1953 г., като Братството лесно печели 
с 56-38, а Т. Талиадорос вкарва най-много точки – 22.  В състава 
на Београдски е и баскетболистът Борислав Станкович, който 
ще поеме председателството на FIBA няколко години по-късно.
По-късно, през същата година (1953 г.), сърбите решават да 
поканят YMCA в Белград. Там гръцкият отбор се изправя срещу 
Београдски, Смесения отбор на Загреб и националния отбор на 
Югославия. Отборът на YMCA в това пътуване се състои от: 
К. Николайдис, Костас и Такис Талиадорос, Д. Фурундзопулос, 
И. и Й. Мацукас, С. Тазедакис, В. Цигаридас, Г. Дзиврас и А. 
Петалидис, с треньор М. Цикинас.
Сблъсъците със сръбските отбори ще продължат и през 1954 
г. като YMCA ще бъде домакин в Солун на 27.03.1954 г. на 
могъщия Партизан. Голям репортаж за този мач е поместен в 
„ЕЛИНИКОС ВОРАС”: „..феновете трябва да се погрижат да си 
купят билети навреме, тъй като има голям интерес към мача и се 
очаква те да свършат”. 
 YMCA, в присъствието на много фенове на трибуните, ще 
победи Партизан с 63-52, като Талиадорос вкарва 21 точки, а 
Цигаридас 17. 
В архивите на YMCA има също запис от юни 1953 г. относно 
спечелването на „Турнира Кантрандзу“, както и първото място 
на младежкия отбор в съответното първенство.
През сезона 1953-1954 г. отборът на YMCA с треньор М. Цикинас 
се състои от Талиадорос, Петалидис, Цигаридас, Мацукас, 
Фурундзопулос, Папахарисис, Папайоанос, Дедес, Гугулис, 
Валаурис, Рокос и Данос и ще празнува девета поредна титла в 
Солун. 
На гръцкото първенството YMCA ще се състезава с: Панелиниос, 
Панатинайкос, E.A. Патрон, Диагорас Роду, Олимпиакос, ПАОК, 

Тритон и A.Е. Халкидас. YMCA успява да победи Панатинайкос 
с 56-48, но ще бъде победен в мачовете с Олимпиакос (52-51) и 
Панелиниос и в крайна сметка ще заеме 4-то място.
През октомври 1954 г. отново ще спечели „Турнира Кантрандзу“, 
като побеждава на финала Арис с резултат 31-28. През същия 
месец ще спечели и първо място в Турнира „ОХИ”.
През ноември 1954 г. Такис Талиадорос, на 29-годишна възраст, 
напуска активния спорт. Няколко години по-късно, през 1961 
г., няма да откаже за помогне, когато бе помолен да подкрепи 
усилията на любимия си YMCA, който по това време беше 
изправен пред сериозни състезателни проблеми.
 
2.4.4. YMCA играе баскетбол в Каламаря

В средата на 50-те години чрез YMCA и Каламария започва да 
играе баскетбол. Предоставя се на YMCA парцел в центъра на 
Каламария за създаване на филиал в този район на Източен 
Солун, където бежанците и главно понтийският елемент са ясно 
изразени, за да може YMCA и в този район да развива своите 
културни, образователни, спортни и социални дейности. М. 
Цикинас е този, който препоръчва поставянето на баскетболни 
кошове. Резултатът е незабавната реакция и посещението от 
стотици млади хора на площадките на YMCA-Каламария. През 
май 1954 г. се открива филиал на YMCA в Каламария, което 
се празнува в присъствието на кмета на Солун П. Петракакис, 
кмета на Каламария Ст. Карадзас, Председателя на YMCA 
Е. Валагианис, Председателя на YMCA-Каламария Д. Занас, 
Директора на YMCA Г. Моливдас и членовете на Съвета на 
директорите на YMCA (К. Сакас и Хр. Христофилопулос). 
„Именно Мимис Цикинас бе този, който пое инициативата да 
влязат баскетболни кошове в YMCA-Каламария през 1954 г. 
Тогава младежта на Каламария започна да играе баскетбол по-
системно и така бяха поставени основите, които в крайна сметка 
доведоха до създаването на отбора Аполон Каламария. Първият 
треньор на Аполон също беше бивш спортист на YMCA, Анестис 
Петалидис“ , казва Панайотис Вафиадис, който беше член на 
YMCA-Каламария, както и на Аполон.
През 1954 г., както и през следващата година, баскетболният 
отбор на YMCA по решение на управлението започва обиколки 
в различни градове на област Македония, с цел да развие 
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„баскетболния спорт“, като организира приятелски мачове в 
различни градове, като например в Кавала, Драма, Верия и 
други. Този факт потвърждава, че YMCA остава верен на своите 
принципи и ролята си на „майка“ на баскетбола в Гърция.

2.4.5. Пътуването до Париж, международните приятелски 
мачове и важните напускания

1955 г. е белязана от големия успех на YMCA, който печели второ 
място в Париж (загуби на финала от Финландия с 53-40) в мачове 
с участието на отбори от YMCA на Европа. Този турнир е част от 
поредица събития за стоте години присъствие (1855-1955 г.) на 
YMCA в Париж.
В мисията на YMCA за Франция са следните играчи: A. 
Петалидис, П. Дедес, A. Папахарисис, Д. Фурундзопулос, Д. 
Рокос, Е Цигаридас, Сп. Папахарисис с ръководител на отбора А. 
Зарукас. „Можехме да вземем и първо място, но не издържахме 
срещу големите тела на финландците. Това пътуване до Париж 
беше страхотен опит за всички нас“, ще каже години по-късно 
Вангелис Цигаридас.
През сезона 1955-1956 г. YMCA печели своята 11-та поредна 
титла в Солун. В първенството участват отборите на: Арис, 
Анатолия, Арменики, Аетос, ВАО, Ираклис, Мелитеас и ПАОК. 
YMCA играе с: Петалидис, Мацукас, Цигаридас, Фурундзопулос, 
Рокос, Папахарисис, Дедес, Кириакис, Дзанандреас, Е. Гугулис, 
Ат. Гугулис, Пападакис, Гусидис и Илиадис.
През 1956 г. СЕГАС отменя (както и през сезона 1952-1953 г.) 
последния етап на гръцкото първенство поради продължаващи 
финансови проблеми и поради тази причина няма шампион.
В първенството на Солун през 1956-1957 г. участват отборите: 
YMCA, Арис, ПАОК, Ираклис, Анатолия, Аетос и BAO. Отборът 
на М. Цикинас празнува още веднаж своето първо място, 12-то 
поред. 
През 1957 г., около Великден, за първи път се организира Купа на 
Солун с YMCA да побеждава на финала Арис с 68-57. В състава на 
юношеския отбор на YMCA има едно име, което ще представлява 
голям интерес за гръцкия баскетбол през следващите години. 
Това е високият 2,17 м. Йоргос Трондзос, който прави първите 
си баскетболни стъпки на историческото открито игрище на 
Братството и предизвиква възхищение с ръста си.
Същата година в Солун пристига, по покана на YMCA, отборът 

на Racing Royal от Белгия, който ще победи Братството с 64-61.
През август 1957 г. идват в Солун унгарският Хонвед и чешкият 
Спартак. Нивото на тези отбори се оказва изключително високо. 
Хонвед побеждава YMCA с 91-57 и Арис с 87-70, а Спартак 
побеждава YMCA с 91-53 и Арис с 94-53. Ежедневната преса 
помества мнението на треньора на Спартак: „YMCA играе стар 
тип баскетбол, Арис играе по-модерен баскетбол”. Истината 
не е далеч от реалността, тъй като нуждата от подновяване на 
играчите за YMCA е голяма. Промяна, която неизбежно ще 
настъпи през следващите години, тъй като редица основни 
играчи напускат. Същата година обаче Братството спечели 
турнира „Купа Г. Мандопулос“, организиран от Ираклис.
През септември 1957 г. YMCA организира Купата „Луис Рийз”, 
турнир, посветен на паметта на човека с огромен принос в 
баскетбола и гръцкия спорт.
През сезона 1957-1958 г. Арис „нарушава” 12-годишното 
превъзходство на YMCA, като завършва непобеден в шампионата 
на Солун с 12 победи и „се движи устремно” към финалната фаза 
на първенството. Въпреки това пропуска страхотна възможност 
да спечели републиканския шампионат, тъй като завършва 2-ри 
след АЕК: „Играхме най-добрия баскетбол, жалко за загубата на 
това първенство. Понякога е нужен и късмет, но ние го нямахме 
в този момент”, казва Стергиос Гусиос, член на баскетболния 
отбор на „жълтите”, по-късно негов капитан и президент на 
„Клуба на ветераните на Арис” в продължение на много години. 
„Трябва да знаете, че като млад играех футбол в YMCA. Опитах 
се да играя баскетбол в Арис след насърчаване от Анестис 
Петалидис и Петрос Петракис“, казва Стергиос Гусиос, който 
също е отговарял за спортните занимания в лагерите на YMCA. 
В това републиканско първенство (1957-58 г.) YMCA завършва 
на 5-то място с четири победи и две загуби.
Стартът на следващия сезон намира баскетболният отбор на 
YMCA разстроен, поради окончателното решение на някои 
играчи да напуснат. Това са Фурундзопулос, Рокос, Дедес и 
Петалидис. Последният има тежка травма от 1957 г. от мач на 
YMCA и след десетгодишен стаж, завършва пътя си като играч 
на Братството.
Това е един период на интензивни вътрешни процеси в YMCA, 
което с решение на Управителния Съвет от 15 октомври 1958 г. 
декларира, че ще остане твърд в своите цели, а именно развитие 

на спорта и „честната игра” в изявите на спортистите. Взето е 
решение да продължи развитието на баскетболния си отбор по 
аматьорски стандарти, не желае да влиза в процеса на закупуване 
на играчи и пояснява, че няма да определя възнаграждения – 
което постепенно започна да се прави в атинските отбори – за 
баскетболистите.
Лакис (Апостолос) Цавас е едно от децата, започнали системно 
да играят баскетбол по онова време, който по-късно ще стане 
движеща сила на мъжкия отбор. „Започнах кариерата си като 
играч в YMCA през 1957 г. Никой не ме заведе, отидох сам, 
въпреки че живеех сравнително далече, в Лемонадика, както го 
наричаха тогава, на улица Антигонидон. Казваха, че съм добър, 
затова няколко години по-късно влязох в прицела на АЕК“, 
спомня си той.
Освен това там е и Тодорос Родопулос, друга важна фигура в 
гръцкия баскетбол, произлизащ от детските академии на YMCA, 
за да стане много добър играч и по-късно изключителен треньор. 
„От футбола започнах, дори казваха, че съм добър. Знаеш ли как 
ме наричаха тогава?  Раймон Копа. Големият френски играч. Да, 
имах прякор във футбола“, признава днес самият Родопулос.

2.4.6.Солун придобива един модерен стадион

През септември 1958 г. вестник „Атлетики Драсис“ има 
голяма статия за приключването на работите на откритото 
игрище на YMCA. Заглавието на статията гласи: „Солун 
придобива синхронизиран баскетболен стадион, подобен на 
чуждите“. Дългата статия предоставя подробности за неговата 
модернизация и увеличаване на капацитета му до 3 000 зрители. 
Първоначално стадионът е имал глинена настилка с дървени 
табла и кошове.
Първоначално игрището се е намирало в западния край 
на откритото пространство на парцела на YMCA, пред 
нискоетажните сгради, които са служили като офиси на YMCA, 
докато бъде построена великолепната сграда. По-късно е 
преместен в югозападния край на откритото пространство зад 
мястото, където трябваше да се построи сградата на Театъра на 
Етерия македоникон спудон, граничещо с улица Дагли, което се 
превърна в легендарния баскетболен стадион на YMCA.
В интересната статия има и подробности за планирания турнир 
(с участието на Арис, ПАОК, Панатинайкос и Смесен отбор на 

Виена), предвид откриването на новия стадион. Тези срещи се 
провеждат в четиридневката от 14 до 18.09.1958 г., като отборът 
на Виена заема 1-во място.
На терена - напускането на ключови играчи води до проблеми в 
отбора. М. Цикинас дава възможност на млади баскетболисти, 
като ги включва в първия отбор.
По време на републиканския шампионат от 1958 г., през юли 
на Панатинския стадион, YMCA понася 6 загуби в равен брой 
мачове и завършва 7-ми. На финалите през 1958 г. се състезават 
Мацукас, Цигаридас, Кириакис, Дедес, Трондзос, Рокос, 
Илиадис, Гугулис, Папахарисис и Антипас. През същата 1958 г. 
YMCA печели детското първенство в Солун.
„Запознах се с YMCA първоначално чрез лагера му в Пилио. 
Там, в началото на 50-те години видях Дзимопулос, тогава 
ръководител по физическото възпитание, който ме покани да 
започна да тренирам за баскетболния отбор“, казва Янис Илиадис, 
спортист в YMCA и след това негов председател. „Цикинас 
отдели мен, Лимбос и Гугулис от юношеската група и ни повиши 
при мъжете. Имахме страхотен отбор, имах късмета да играя 
баскетбол с легендите на онова време, Мацукас и Цигаридас, 
а в продължение на половин сезон и с Такис Талиадорос. Бях 
съотборник и на Йоргос Трондзос, който напусна като много 
среден играч и се завърна като „Титан” от Америка. Никога не 
съм напускал YMCA.  Спрях да играя заради сериозни проблеми 
в кръста и от 1974 до 2010 г., когато приключи председателството 
ми, участвах активно в неговите съвети. Имах честта да си 
сътруднича с големи фигури на YMCA като бившите президенти 
Занас и Кафатос...”, казва Г. Илиадис.

2.4.7. Корач на откритата площадка на YMCA срещу Арис

На 19 ноември 1958 г. Солун е домакин на приятелски мач между 
Београдски и Арис. Сред играчите в сръбския отбор, който се 
състезава на открито е и Радивой Корач, големият сръбски 
спортист, на чието име след смъртта му ще бъде наречен от FIBA 
един голям турнир. Арис в края на 50-те години краде... сърца, 
играе невероятен баскетбол, съчетаващ скорост и сила. Отборът 
се ръководи от две важни личности, които са отгледани и 
подхранени с идеалите на YMCA, Анестис Петалидис (треньор) 
и Такис Николайдис (технически директор).
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YMCA не успява да се класира на републиканско първенството 
през 1959 г., на което отново е домакин. В него участват ПАОК, 
Арис, Ираклис, Олимпиакос, АЕК, Спортинг и Етникос Атинон. 
ПАОК побеждава на финала Арис и печели първото национално 
първенство в своята история. Сред най-важните играчи на този 
изключителен отбор на ПАОК са Димитрис Дапонтес и Орестис 
Ангелидис, които произхождат (както беше в случая в Арис с 
Петалидис и Т. Николайдис) от YMCA. „Започнах да играя след 
войната в YMCA. Научих много от Мимис Цикинас. Играех във 
втория отбор и след една-две години, заедно с други момчета 
отидохме в ПАОК“, ще каже Орестис Ангелидис.
Виждаме, че две млади деца, Анестис Петалидис и Орестис 
Ангелидис, започнали да играят в YMCA, са станали две големи 
личности на Арис и ПАОК и са считани за „патриарси“ на 
отборите! Ролята на Братството в развитието и утвърждаването 
на баскетболните отбори в Солун е от решаващо значение.

Октомври 1954 г. Момент от мача за Купата „ОХИ” (Архив на 
Вангелис Гугулис) Десетилетие 1950. Такис 

Талиадорос на трибуните в 
откритата площадка на YMCA на 
почивка от тренировка (Фамилен 

архив на Такис Талиадорос)
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1951 г. Възпоменателна снимка след края на приятелски мач между YMCA и Апоел (Архив на Ев. Цигаридас)

Май 1953 г. Баскетболният отбор на YMCA в Югославия за приятелски срещи (Архив на Йоргос Мацукас)
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1954 г. Смесеният отбор на Солун в Белград (Архив на Евангелос Цигаридас)

Март 1955 г. YMCA - Аетос, в откритата площадка на YMCA (Музей на Баскетбола на YMCA)
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Август 1955 г. 100 ГОДИНИ YMCA, Париж. Спечелен Сребърен медал за YMCA-Солун, който загуби от Финландия на полуфиналите с 53-40 
(Музей на баскетбола на YMCA)

1956 г. Мач YMCA - Партизан (Музей на Баскетбола на YMCA)
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1957 г. Мач YMCA - Арис (Музей на Баскетбола 
на YMCA)

1957 г. Баскетболният отбор на YMCA на Общогръцкия шампионат.  Виждат се: Г. Мацукас, Т. Рокос, В. Цигаридас, П. Дедес, T. Фурундзопулос 
(Музей на Баскетбола на YMCA)
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Връчване на Купата на Солун (21.4.1957 - 5.5.1957) на отбора на YMCA (Музей на Баскетбола на YMCA) 1957 г. Баскетболният отбор на YMCA е заснет след спечелването на Купата на Солун върху дървените трибуни на тенис корта, до 
баскетболното игрище. Седнали отзад са В. Цимопулос (ръководител по физическо възпитание), Д. Фурундзопулос, Сп. Кириакис, Д. Рокос, 
Л. Дзанандреас и М. Цикинас (треньор). Отпред изправен С. Калфас, седнали, И. Лимбос, Е. Гугулис, Ат. Гугулис, А. Петалидис, П. Дедес и Й. 
Мацукас. (Архив на Йоргос Мацукас)
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1957 г. Отборите на YMCA (горе) и АНАТОЛИЯ (долу), на откритата площадка на YMCA. Горе: Агис Кинигопулос, Янис Лимбос, Дионисис 
Полихрониадис, Димитрис Гусидис, Лакис Дзанандреас, Аталос Гугулис, Янис Илиадис, Симеон Мавроскуфис. Долу: Аристос Варелдзидис, 
Такис, Янис Пападимас, Никос Пасхалис, Димитрис Парисис (Исторически архив на YMCA)

18.09.1958 г. Международен турнир по баскетбол „За завършване на първия етап от строителството на баскетболната площадка“ на YMCA. 
Отляво играчите на YMCA В. Цигаридас, Г. Трондзос, Л. Дзанандреас, Т. Папахарисис, Сп. Кириакис, Г. Илиадис, П. Дедес, Ат. Гугулис, Г. 
Стергиу, Д. Вамвукос, С. Калпидис (Музей на Баскетбола на YMCA)
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1958 г. YMCA - Олимпиакос. В. Цигаридас и Е. Филипу (Музей на Баскетбола на YMCA)

1958 г. Фаза от мача Арис - YMCA (Музей на 
Баскетбола на YMCA)

Възпоменателен медал за участието в турнира по баскетбол на YMCA 
- Европа, по случай 100-годишнината на YMCA в Париж, 1855-1955 г.
(Дарен от Д. Фурундзопулос, Музей на баскетбола на YMCA)
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Юли 1958 г. „Турнир Калпакцоглу“ в памет 
на почетния президент на ПАОК Панделис 
Калпакцоглу на стадиона на YMCA. Теодорос 
Калпакцоглу връчва купата на капитана на YMCA 
Йоргос Мацукас. Отляво се различават и Г. 
Трондзос, П. Дедес, Е. Цигаридас, T. Папахарисис и 
Христофору (капитан на Спортинг) (Исторически 
архив на YMCA)

Година 1958.  Момент от мач в Калимармаро, YMCA - 
Арис. (Музей на Баскетбола на YMCA)
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Гръцко първенство. Отборът на YMCA в Калимармаро, отляво са Цигаридас, Мацукас, Папахарисис, Рокос и Трондзос 
(Архив на Евангелос Цигаридас)

1956 г. Игри на стадиона на YMCA-Каламария. На заден план се вижда сградата на Братството (Исторически архив на YMCA)
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1954 г. Откриването на YMCA- Каламария в присъствието на представители на Международната комисия и други органи. Виждат се кметът на Солун П. Петракакис, кметът на Каламария Ст. Карадзас, Председателят на YMCA-Солун Е. Валагианис, Председателят на 
YMCA- Каламария Д. Занас, Директорът на YMCA-Солун Г. Моливдас и членовете на Съвета на директорите на YMCA-Солун К. Сакас и Хр. 
Христофилопулос (Исторически архив на YMCA)
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2.5. 1960-1970 г.: YMCA запазва „мита“ на 
баскетболна сила

2.5.1. Новата „реколта” на неуморния М. Цикинас

Началото на 60-те години посреща YMCA слаб, като Мимис 
Цикинас работи за създаването на нов отбор, използвайки 
новата „реколта“. Появява се ново поколение играчи с голям 
успех в групите на по-малките възрасти.
През 1960 г. YMCA печели детското баскетболното първенство 
със: Зойрос, Скипитарис, Захаров, Стефанос, Галацопулос, 
Вафиадис, Ставридис, Сиафарас, Кондойоргис, Андрианопулос 
и Говедарос. М. Цикинас осъзнава, че има в ръцете си 
необработено злато и всичко, от което се нуждае по това време, 
е търпение и упорит труд.
Показателни за влиянието на Цикинас върху младите по това 
време са споменаванията на Тодорос Родопулос и на Лакис 
Цавас: „За мен, в моите очи, цялата YMCA беше Цикинас. Той 
беше човекът зад всичко, организираше всичко. Дължа му 
много, той ме откри като играч, той ме насърчи да стана треньор, 
той ме предложи за стипендия, за да уча в Америка. Баскетболът 
му дължи много, защото е пионер и е един от малкото, които са 
имали възможността през 50-те години да пътуват до Америка, да 
види и да научи. Като млади научихме някои неща като „figure 8” 
(„фигура 8“) или „give-and-go” („подай-и-тичай”). Четеше много, 
беше информиран, изпращаха му книги от Америка, много от 
които след това имах честта да получа от него“, казва Тодорос 
Родопулос и добавя: „Имаше още много да даде като треньор, 
но след това беше погълнат от организационната част, когато 
пое управлението на YMCA. Беше специална, силна личност, 
помня го в лагера в Пилио, където също даде душата си за да 
се занимава с всичко, беше треньор на спасители, занимаваше 
се с всички спортове, беше и рефер на различни спортове, 
един спортен учител. Моята оценка за Мимис е много висока, 
така че през последните години винаги казвах на събранията 
и настоявах името му да бъде дадено на новата закрита зала на 
YMCA, както в крайна сметка и стана”.

Лакис Цавас също говори с голямо уважение за Цикинас: 
„Срещнах го, когато бях в детския отбор на YMCA. Цикинас 
беше заместник-директор и едновременно треньор на всички 
баскетболни отбори. От детския департамент аз, Родопулос, 
Илиас Зойрос, Галацопулос и други бяхме повишени в 
юношеското. Беше голям познавач на баскетбола, беше изучавал 
и спортна психология и това, за което се открояваше, беше, че 
предаваше познанията си. Не му беше скучно да тренира дори 
последния играч на отбора. Всеки, който не е живял с него в лагера 
на YMCA, не може да разбере какъв човек беше той. За мен беше 
най-вече страхотен възпитател. Интересуваше се лично за всеки 
от нас, от нашите проблеми. Много сутрини го посещавахме в 
кабинета му и разговаряхме по въпроси, които ни вълнуваха. По 
обед, спомням си, си пиеше кафето и целия следобед след това 
го намирахме на игрищата. Беше уважаван в спортните среди и 
извън Солун. Мнението му много се зачиташе”.
През сезона 1960-1961 г. шампионата на Солун е спечелен от 
ПАОК, а YMCA завършва на 5-то място. Но юношите печелят 
първото място на първенството в Солун със: Зойрос, Ставридис, 
Галацопулос, Говедарос, Георгиадис, Стефанос, Андрианопулос, 
Гандзос, Вафиадис, Сиафарас, Кондойоргис, Захаров, 
Кандилиарис, Манолакоглу и Константинидис.
В началото на 60-те години Солунските зрители бяха впечатлени 
от спектакъла, който предлага в уникален демонстрационен 
мач легендарният отбор на онова време, „Harlem Globetrotters”, 
чието присъствие препълва откритото игрище на YMCA. Har-
lem, отбор, основан през 1928 г. в района на Харлем в Ню Йорк 
се състои основно от цветнокожи баскетболисти и включват 
Гърция за първи път в световното си турне, а гръцкият YMCA 
ще бъде само една от техните спирки. 
През 1961 г. откритото игрище на YMCA е домакин на 
мачовете на Турнира „ОХИ” за годишнината от 28-ми 
Октомври, с участието на легендарната 113-та бойна ескадрила, 
Националните въоръжени сили, Националния младежки отбор, 
Смесения отбор на Атина и Смесения отбор на Солун. Мурузис, 
Кондовунисиос, Христеас и всички големи баскетболни звезди 
правят парад на терена. Смесеният отбор на Солун печели 
турнира с Л. Цавас като най-добър играч. Федералният треньор 

Федон Матеу го кани в Националния отбор, където го забелязва 
Мисас Пандазопулос, тогава треньор на АЕК и който препоръчва 
на ръководството на отбора придобиването му. Скоро Цавас ще 
„отвори криле”, за да полети към други отбори.  

2.5.2. Баскетболът изгражда своя мит в Солун 

Междувременно Солун през 60-те години изглежда напълно се 
предава на очарованието на „оранжевата богиня“ на баскетбола. 
През ноември 1961 г. фотограф заснема една завладяваща 
картина: откритото игрище на YMCA е претъпкано с хора – 
мъже, жени, деца, да наблюдават дербито на Солун между Арис 
и ПАОК: “Тази снимка я открих в моя архив. Това е през 1961 г., 
мачовете Арис-ПАОК имат магнетична сила, напомням ви, че 
преди две години, през 1959 г., двата отбора играха на финала на 
републиканското първенство”, обяснява баскетболният ветеран 
на Арис, Стергиос Гусиос и продължава: „На трибуните, няма 
къде да падне карфица. Феновете на ПАОК и Арис седят заедно, 
понякога не са съгласни, но рядко излизат от приетото поведение. 
На терена ще видите само двама пазачи. Зрителите на трибуните 
са добре облечени, мъжете в сака и има и доста жени. Тогава 
повечето мачове бяха в неделя сутрин. Много хора идваха на 
стадиона веднага след църковната литургия и чакаха да започне 
мача. Участвам и аз в мача на снимката. Тогава имахме страхотен 
отбор. Моите съотборници бяха Костандарас, Цитурас, Бусварос, 
Цавдароглу и други”. В онзи мач Арис спечели шампионата 
на Солун с 42-37. Йоргос Цобанакис, ветеран баскетболист на 
Аетос, а по-късно и на ПАОК, тогава още младеж гледа Арис на 
откритото игрище на YMCA. „Хората идваха добре облечени. 
Футболът беше популярен, но баскетболът си имаше своя 
публика, особено в дербито ПАОК-Арис на откритото игрище 
на YMCA не намирахме място!”.
През 1962 г. младежите на YMCA ще спечелят шампионата 
отново.  По това време мъжкият отбор губи играчи като 
Папахарисис (в ПАОК), Дедес (в Панатинайкос) и Трондзос и 
Цавас (в АЕК). „Тогава имаше един закон, който позволяваше 
да сменяш отбор, ако си се преместил в друг град. AEK прояви 
голям интерес да ме придобие, затова взех решение да напусна 

YMCA. Това беше мирен развод, и двете страни знаеха, че 
пътищата ни ще се срещнат отново в бъдеще“, казва Л. Цавас.
Преди да напусне YMCA, Л. Цавас ще успее да играе за половин 
сезон като съотборник на Т. Талиадорос, който през 1961 г. 
се върна за кратко като активен играч (играе един кръг от 
шампионата на Солун): „Мимис Цикинас дойде в дома ми, и ми 
каза „Таки, трябва да играеш в някои мачове, имаме нужда от 
твоя опит, от твоето присъствие“. Казвам му: „Е, дори не знам 
къде съм си прибрал обувките, имам си работа, сега за баскетбол 
ли съм?“ Най-накрая ме убеди. Трудно беше да откажеш на 
Цикинас“, каза Такис Талиадорос за „завръщането си“, което 
прави по това време, за да помогне на любимия си YMCA. 
„Разбира се, че бяхме съотборници.  Дори тогава, в последните 
му баскетболни години беше голям играч. Играеше вътре в 
полето, беше ефирен, с много добра техника, мислещ играч, 
имаше отличен контакт с коша“, разказва Л. Цавас.
През 1962 г. YMCA участва в процесите за формиране на Първа 
дивизия на Националната лига с два кръга и два мача, у дома и 
като гост. Година по-късно, през 1963 г., първото първенство по 
баскетбол на Първа дивизия е факт.

2.5.3. Анатолия печели титлата с треньор Цигаридас

През 1962 г., докато YMCA e в отстъпление, друг отбор от Солун 
впечатлява със своята игра. Става дума за отбора „Анатолия“ на 
братята Парисис, на Алексиадис, на Финданидис, на Каридис, 
на Пападимас, на братята Дограмаджиян, на Манусис, на 
Гесиос, на Будовинос, на Икономидис, на Пасхалис и на други, 
който за малко не успя да завоюва националния шампионат. 
Лидер на „Анатолия“ е една друга основна фигура на YMCA, 
Вангелис Цигаридас, член на отбора-модел на братството през 
50-те години. „През 1962 г. с треньор Вангелис Цигаридас, 
загубихме републиканското първенство в баражите, тъй като 
бяхме четири отбора на едно и също място. Загубихме го от 
Панатинайкос. През 1964 г. „Анатолия” става единственият 
отбор, победил АЕК в Нова Филаделфия. АЕК на Трондзос, на 
Зупас и на Американос”, спомня си Вирон Алексиадис, който 
говори с носталгия за стария Солун: „През 60-те години на 
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миналия век имахме три баскетболни любими места. И трите на 
улица Цимиски. Сладкарниците „Петалуда”, „Екали” и „Кефир”. 
Ние в Анатолия се събирахме в „Кефир”. Бяхме опоненти с 
Арис, YMCA, ПАОК, Аетос, но вечер, всички заедно бяхме една 
компания. Баскетболът беше в живота на Солунчанина. Да 
видите само как трибуните на YMCA се препълваха от зрители. 
Този град обаче имаше и страхотни личности, моят приятел 
Федон Матеу, Такис Талиадорос, Анестис Петалидис, който ни 
беше и треньор. Играехме при вятър, при дъжд... Дълги години 
бяхме в първа дивизия, нямахме концепция за заплащане. Една 
оранжада, един безплатен чифт обувки „Алисида” и това беше”. 
В. Алексиадис, освен играч, беше и треньор в „Анатолия” и в 
YMCA в края на 1970-те.

2.5.4. Баскетболът влиза в затворените зали

През същата 1962 г. на север от района, където се провежда 
Международният панаир на Солун, има нова голяма строителна 
площадка. Става дума за първата голяма закрита зала на града, 
Александрио Мелатрон, чието строителство бе обявено от 
правителството на Караманлис през 1959 г.
Откриването на „Александрио Мелатрон“ в Солун или „Palais 
des Sports“ с капацитет 5 200 места се провежда през юни 1966 
г. в присъствието на Краля Константинос. Започва нова ера за 
гръцкия баскетбол, който постепенно се премества от открити 
игрища в нови закрити зали.
През 1964 г. YMCA се появява в първенството на Висша лига, като 
има за основа играчи, които преди няколко години бяха отличени 
в детското и юношеското първенства, като П. Стефанос, Т. 
Родопулос, Ал. Трифонидис, Т. Петрас, И. Зойрос, С. Галацопулос 
и К. Ставридис. Отборът записва 5 победи и 13 загуби, завършва 
8-ми, като изпреварва „Анатолия” и Олимпиакос, който отпада 
в по-ниска лига през същата година. Най-важната победа за 
сезона за YMCA, е тази срещу Панатинайкос, когото побеждава с 
89-80. Също така, ще отбележи и победи с 84-76 над Панелиниос 
и срещу Тритон със 75-62.
Панайотис Стефанос с 363 точки в 18 мача отбелязва най-много 
точки за YMCA. Роден през 1945 г., Стефанос е харизматичен 

играч и „стълб“ на отбора през 60-те години. Не е съвпадение 
фактът, че е бил избран за Националния младежки отбор и за 
Националния на въоръжените сили и беше избран за член 
на Смесения отбор на Солун. Винаги е бил неспокоен дух с 
артистични заложби, любов към живописта и изобщо изкуствата 
и културата. През 1971 г. ще вземе решение, да се установи 
постоянно в САЩ, където ще продължи професионалната си 
кариера.
През 1963 г. Трондзос ще се завърне от Америка, където отиде 
със стипендия в Университета Гонзага (Gonzaga University) и ще 
играе в няколко мача от сезона 1963-1964 г., подпомагайки YMCA 
да остане в лигата (бяха 8-ми). Следващата година Трондзос ще 
бъде в АЕК, заедно с Цавас.
През състезателния сезон 1964-1965 г., Братството с играчите: 
Родопулос, Зойрос, Петрас, Ставридис, Стефанос, Трифонидис, 
Галацопулос, Ятагандзидис, Георгиадис, Мимикакис и 
Константинидис, не е стабилна в своето представяне, постига 
само три победи, се класира на 10-то място, и изпада в по-ниска 
лига. След края на сезона напуска и Тодорос Родопулос, който 
влиза в силите на Арис.
По това време, обаче, има не само напускания, но и попълнения. 
С изключение на Александрос Трифонидис, роден през 1944 
г., който беше трениран нападател, произхождащ от отбора 
на „Навархос Воцис“, много деца произлизащи от YMCA, вече 
бяха започнали да играят водеща роля, като П. Стефанос, 
Янис Ятагандзидис, един невероятен защитник, изключително 
активен и хладнокръвен, много ефективен в близост до коша 
и Илиас Зойрос, висок спортист, с много добри технически 
характеристики и добър шут, като ще последват в следващите 
години: Дионисис Ананиадис, Михалис Янузакос, Лий 
Аврамидис, Зафирис Гинис и др.
„Моето поколение израсна във време, когато в махалата се 
поддържаха много силни връзки. YMCA беше моята махала”, 
обяснява Дионисис Ананиадис, чийто бащин дом беше буквално 
от другата страна на улицата от Братството и продължава: „В 
YMCA имаше оргазъм от дейности, не намирахме програми 
за заетост за деца по онова време, имаше толкова много 
алтернативи. Там бихте могли да се включите в един от детските 

департаменти, където имаше възможност да се занимаваш с 
тенис на маса, да играеш футбол, билярд... Имаше прожекции 
на филми, представления с Карагьозис (традиционен театър на 
сенките), неща, които не се намираха много лесно тогава. В неделя 
имаше много спорт, баскетбол, волейбол, футбол... Научих се 
дори да играя бейзбол в YMCA. Разпознаваха най-добрите и 
след това ги включваха в отбора. Някак си така, започва моята 
история с баскетбола в YMCA”.
Подобна история разказва и Михалис Янузакос, който ще 
остави голяма история в гръцкия баскетбол. “Мои приятели от 
втора гимназия през 1964 г. ме доведоха в YMCA. Две години по-
късно, през 1966 г., бях поканен в Националния младежки отбор. 
Нямах страхотен талант. Брат ми, Костас, беше различен случай, 
играеше главно с таланта си. След известно време се отказа и 
замина за Италия да учи фармацевтика. Вярвам, че можеше да 
направи страхотна кариера. Аз каквото постигнах, го постигнах 
с работа. Започнах, спомням си, да играя като смяна на Зойрос и 
Гавриилидис и постепенно започнах да намирам мястото си и да 
се усъвършенствам”.
От 1965 г. отборите настояват за създаване на баскетболна 
федерация и отделяне от СЕГАС и накрая, през 1966 г., 
първоначално е създадена Гръцката федерация на спортистите 
(EOAП), в която са включени първоначално баскетболът и 
волейболът, като по-късно ще се превърне в днешната Гръцка 
федерация по баскетбол (ЕОК). YMCA е от основателите на 
федерацията.

2.5.5.Превратът от 1967 г. измества първенството за 
лятото

Превратът от 21 април 1967 г. предизвиква кратко прекъсване 
в първенствата и по този начин последният мач от сезона 1966-
1967 г. се провежда на 26 юли 1967 г. с YMCA да побеждава 
ПАОК с 57-53. На скамейката на YMCA седи Мимис Цикинас, 
а на ПАОК Орестис Ангелидис. Точките, които бяха отбелязани 
за YMCA са: Стефану 20, Ятагандзидис 9, М. Янузакос 16, К. 
Янузакос 2, Захаров 8, Гавриилидис 2, а за ПАОК: Иконому 26, 
Бусиос 5, Андреадис 8, Параскевас 4, Гесиос 6.

В този сезон YMCA ще отбележи 7 победи и 15 загуби, ще 
завърши на 9-то място в класирането и ще остане в Висша лига, 
докато Панатинайкос е шампион.
На следващата година, едва на 16-годишна възраст, в мъжкия 
отбор е добавено едно момче, идващо от „недрата“ на YMCA, 
което се откроява със своята баскетболна гениалност и 
ефективност. Това е Дионисис Ананиадис, който в следващите 
години ще стане лидер на отбора, свързвайки името си с 
основните успехи на Братството и служейки в YMCA на 
различни ръководни длъжности. „С YMCA играх общо в пет 
детски първенства. Влязох в процеса на участие в официални 
състезания много рано и преди да вляза напълно в юношеския 
отбор, вече бях и в мъжкия отбор. От петте детски първенства 
спечелихме четири, само едно загубихме от много добрия тогава 
отбор на Аетос“, казва Д. Ананиадис.
И докато процесът на създаване на достоен мъжки отбор е в ход, 
подготвителните отбори на Братството имат постоянни успехи.
През 1968 г. М. Цикинас моли Т. Родопулос да поеме техническото 
ръководство на YMCA. „Бях на 24-25 години, все още национален 
играч. Взех решение да напусна Арис поради някои условия. 
Намери ме Цикинас и ми направи предложението. Спомням си, 
че казах на Цикинас: „Г-н Мимис, тежестта е голяма, може би 
все още съм твърде млад, за да поема мъжкия отбор?” Отговори 
ми, че „стойността не чака възрастта“, казва Тодорос Родопулос. 
Това е годината, в която баскетболната игра на YMCA навлиза в 
нова ера.
Тодорос Родопулос вече е бил треньор, след като беше работил с 
„Олимпос Саранда Еклисион”, като показа значителни успехи с 
играчи, като Маркопулос, Лортос, Румбос, Скармуцос и др.

2.5.6. YMCA присъства на първия голям успех на 
гръцкия баскетбол с АЕК

През 1968 г. гръцкият баскетбол е във възторг от непрекъснатите 
успехи на АЕК, първият гръцки отбор, който празнува 
спечелването на европейска титла.
Сред играчите на АЕК, които са в апотеоза, вечерта на 4 април 
1968 г. на стадион „Панатинайкос“ с триумфа над Славия 
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Прага и спечелването на Купата на носителите на национални 
купи в Европа, има и трима ръководители на YMCA. Йоргос 
Американос, произхождащ от YMCA-Никеа и разбира се Лакис 
Цавас и Йоргос Трондзос от YMCA-Солун. „YMCA-Никеа беше 
мощна спортна организация в района. Говорим за отбор, който 
беше изключително конкурентен, с традиции в баскетбола и 
с многогодишно присъствие в Висша лига, където направи 
първите си стъпки Йоргос Американос, който беше страхотен 
нападател“, спомня си Л. Цавас.
Йоргос Американос е роден през 1942 г. в Никеа, Пирея. 
На млада възраст е приет в YMCA-Никеа, където бързо се 
открои с резултатите си. На 16-годишна възраст вече получава 
предложения от Панатинайкос и AEK. Ще си отиде от живота на 
71-годишна възраст, през 2013 г. и в негова чест YMCA-Никеа ще 
нарече своя стадион „Йоргос Американос”.
Л. Цавас ще получи 30 000 драхми от АЕК и 25 000 драхми от 
Федерацията като награда за спечелването на Европейската 
купа. Но това, което най-много го зарадва, беше друг подарък: 
пътуване до Олимпийските игри в Мексико. „Изживях може би 
най-хубавите дни от живота си“, казва той, докато „поглъщаше” 
всеки момент от това уникално преживяване.
Година по-късно, Л. Цавас изразява желанието си да се върне 
в Солун. „Бях бездействал една година заради действащото 
законодателство. Искаха ме и Арис, и ПАОК. Важна роля в моя 
трансфер изиграха братята Дзикас – Нинос и Михалис. Всъщност 
YMCA трябваше да подпише споразумение по молба от AEK, че 
няма да ме предостави на Арис или на ПАОК през следващите 
години. Така се върнах“, казва Лакис Цавас. В следващите години 
заедно с Дионисис Ананиадис ще се превърнат вероятно в най-
добрата двойка защитници в Гърция.
През 1968 г. започва от YMCA треньорската кариера на Макис 
Пиритидис, след окуражаване от страна на Т. Родопулос. Роден 
на 18 февруари 1950 г., ще работи общо 12 години в три различни 
периода в Братството във всички подготвителни отбори, както и 
в мъжкия отбор.
Междувременно, с Т. Родопулос начело продължават първите 
места за подготвителните отбори. През сезона 1969-1970 г. 
юношеският отбор печели в Атина шампионата на Гърция 

с: Нолцис, Нанос, Аврамидис, Вугиас, Макрис, Ананиадис, 
Стратис, Цикинас, Карайоргис, Гинис и Вамвакудис.

2.5.7.„За една оранжада и за един чифт обувки”...

„За мен YMCA означава работа в екип, невинност, мечти и 
надежди, носталгия и другарство. Играх баскетбол от 1966 до 
1974 г. във всички отбори, докато не заминах за магистратура 
на 23-годиншна възраст. Имах щастието да имам като треньори 
важни хора и личности, като Тодорос Родопулос и Лакис 
Цавас. YMCA беше единственият отбор, който работеше чисто 
аматьорски, нямаше хонорари, без бонуси или договори. 
Плащаха ти оранжадата и един чифт евтини обувки, но бяхме 
щастливи, играехме един за друг, имам спомени от онова време, 
които винаги ще нося със себе си. Казват, че бях добър играч 
и че можех да играя и професионално, но това беше мое лично 
решение да напусна рано заради следването си”, казва Спирос 
Вугиас, играч на YMCA който ще продължи с академична 
кариера (Професор по Транспорт в Солунския университет 
Аристотел) и ще се занимава и с политика.
„Всички те бяха талантливи момчета и го доказаха и след това 
справедливо продължиха да напредват в мъжкия отбор. В 
YMCA имаше една отлична програма под надзора на Цикинас, 
който откри страхотната системност на Родопулос. Треньорът 
Родопулос не само беше треньор на мъжкия отбор, той 
наблюдаваше всичко в баскетболния департамент – от деца 
до юноши. Аз, Стефану, Пиритидис, си спомням, прекарахме 
безкрайни часове по стадионите, обикаляхме цял Солун и 
Северна Гърция. Участвахме в турнири в Кавала, Комотини, 
Александруполис“, си спомня Йоргис Бусварос, член на 
треньорския щаб на YMCA, който свърза името си с Братството, 
тъй като беше в продължение на много години в ръководството 
на Лагера в Пилио, като значителен беше и приносът му за 
организацията на Музея на Баскетбола на YMCA.
Важно откритие за треньорите на YMCA беше Лий Аврамидис. 
„Видях Лий Аврамидис в Агия Триада. Бях впечатлен от 
телесната му структура. Попитах го дали се занимава с някакъв 
спорт и той ми каза, че играе водна топка в Ираклис. Майка му 

бе американка, а баща му грък. Казах му, че ако поработи по-
сериозно, ще направи кариера, както и стана. Игра в национални 
отбори и привлече интереса на много отбори, които го искаха 
като играч. След това се върна в Америка, за да продължи 
кариерата си в медицината (бел. ред. стана педиатър) и живее 
там и до днес”, казва М. Пиритидис.
Показателно за работата на YMCA по това време е организирането 
през април 1969 г., по инициатива на М. Цикинас и Т. Родопулос, 
на първия баскетболен семинар в Солун, с присъствието на 55 
треньори и спортисти от цяла Северна Гърция.
1969 е годината, в която YMCA-Солун участва за първи път в 
европейското първенство на YMCA, което започна през 1953 
г. и се провежда на всеки две години. От 13 до 15 юни 1969 г. 
YMCA участва в първенството, организирано в Швейцария с 
участието на YMCA от Англия, Швеция, Швейцария, Германия, 
Финландия и Португалия. YMCA-Финландия спечели трофея.
Мъжкият отбор на YMCA през 1969 г. става шампион на Солун 
и се завръща в Първа национална лига. Това е годината, в която 
започва нов възходящ курс за баскетбола на Братството. Скоро 
YMCA ще може да претендира за първо място и да представлява 
страната ни в международни състезания.
От сезона 1969-1970 г. отборът (Трифонидис, М. Янузакос, 
Ананиадис, Цавас, Стефану, Ятагандзидис, К. Янузакос, Ах. 
Зойрос, Аврамидис, Гинис, Вугиас) се представя променен. 
YMCA печели 6-то място с 12 победи. Това е и годината, в която 
изгрява звездата на Михалис Янузакос в Първа национална лига.
Вече е ясно, че... идва най-доброто.

1960-те години. Откритото игрище на YMCA. Тренировка на детския 
отбор от М. Цикинас и А. Петалидис (Архив на А. Петалидис)  
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Детският баскетболен отбор на YMCA , Шампион на Солун, 1960 г., на откритото игрище, с първите дървени табла на заден план. Виждат 
се прави: Ар. Сиафарас, В. Кондойоргис, К. Вафиадис, И. Зойрос, С. Галацопулос, К. Ставридис, П. Андрианопулос, М. Цикинас (треньор). 
Седнали са В. Георгиадис, Гандзос, К. Говедарос, П. Стефану, Скипитарис, Т. Захаров (Исторически архив на YMCA)

На снимката отляво са Янис Михайлидис (Ръководител по физическо възпитание), Янис Илиадис, Тодорос Родопулос, Мимис Цикинас 
(треньор), Христос Констандинопулос, Илиас Зойрос, Панайотис Стефану, Кирикос Ставридис. Седнали са Ставрос Констандинидис, 
Такис Петрас и Сулис Галацопулос. Награждаване на спортисти за участието им в първото Всегръцко първенство по баскетбол, 1963-1964 г. 
(Архив на Сулис Галацопулос)
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1961 г.  Невероятна снимка от надпреварата Арис - ПАОК на старата открита площадка на YMCA (Архив на Астериос Гусиос)
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Юношеският отбор на YMCA на откритото игрище през сезона 1963-1964 г. На снимката стоят отдясно : Л. Кандилярис, Г. Войкос, 
Пан. Адрианопулос, Г. Схинас, К. Манолакоглу, В. Кондойоргис, Т. Родопулос. Седнали отдясно: Г. Кандзос, Н. Дугиас, Лимбос, С. 
Елевтериадис, В. Георгиадис, Т. Захаров (Баскетболен музей на YMCA)

1964 г., Национално първенство на А-група. В петицата са:  Т. Родопулос , Ал. Трифонидис, Т. Петрас, И. Зоирос, К. Ставридис 
(Исторически архив на YMCA)
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1966 г. Детски отбори, YMCA – Аетос (Исторически архив на YMCA)1966 г. Детски отбори, YMCA – Нестор, в мокрото открито игрище на YMCA (Музей на баскетбола на YMCA)
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Детският отбор на YMCA, Шампионат на Солун 1966 (Исторически архив на YMCA) Детският отбор на YMCA, 1967 г. (Музей на Баскетбола на YMCA)
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1967-1968. Момент от мача YMCA - Спортинг 
(Исторически архив на YMCA)

1967-1968. YMCA - Панелиниос в 
„Индийската гробница“, стадиона на 

Панатинайкос. 
(Музей на Баскетбола на YMCA)



132 133

Детският отбор на YMCA през 1968 г. участва в демонстрационни мачове в различни градове на Северна Гърция. Прави отляво: М. 
Пиритидис (треньор), А. Абадзис, З. Станопулос, А. Талиадорос, С. Вамвакудис, П. Нусиос, Г. Бусварос (треньор). Седнали: Д. Макрис, Г. 
Нанос, А. Спанос, А. Карайоргис  (Исторически архив на YMCA)

Детският отбор, шампион на Гърция, 1969 г.
Прави отляво: Г. Макрис, Д. Ананиадис, Сп. Вугиас, Лий Аврамидис, И. Карайоргис, Евстр. Вамвакудис, Т. Нолцис. Седнали отляво: К. 
Цикинас, Заф. Гинис, Л. Милопулос, Ал. Григориадис, Сп. Стратис (Музей на баскетбола на YMCA)
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Отборът на YMCA в Александрио Мелатрон през 1969 г., печелейки квалификациите за Националната лига. Прави отляво: T. Родопулос 
(треньор), M. Янузакос, Ал. Трифонидис, Сп. Вугиас, З. Кундурос, Х. Ксенос, K. Янузакос. Седнали отляво: С. Галацопулос, З. Гинис, П. 
Стефану, Д. Ананиадис, Г. Ятагандзидис (Исторически архив на YMCA)

1969 г. Юношеският отбор на YMCA. Отгоре: Д. Ананиадис, Т. Нолцис, Л. Аврамидис, Г. Нанос, Сп. Вугиас, Г. Бусварос (треньор). Отдолу: К. 
Цикинас,  З. Гинис, Л. Милопулос, Евстр. Вамвакудис, Сп. Стратис (Исторически архив на YMCA)
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Дерби в Солун между YMCA и Олимпиакос, мач, игран в Александрио Мелатрон (Исторически архив на YMCA) На 15-19 април 1969 г. по инициатива и ръководство на Мимис Цикинас и Тодорос Родопулос се проведе баскетболен семинар за първи път в 
Гърция, с участието на десетки треньори и спортисти от отбори от Северна Гърция. Отляво стоят треньорите Родопулос (2-ри ред) и Бусварос 
(3-ти ред).На първия ред са Георгиадис, Папахарисис, Адамиху, Ятридис (президент), Дукас, Цикинас, Капилу (Исторически архив на YMCA).
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Републикански юношески шампионат. 
YMCA – Ники Волос през декември 1970 г. 
С. Стратис „лети” към коша на противника! 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Прави отляво: Д. Цикинас (директор), А. Трифонидис, С. Вугиас, К. Янузакос, М. Янузакос, А. Зоирос, Лий Аврамидис. Седнали отляво: И. 
Ятагандзидис, П. Стефану, K. Цикинас, A. Цавас, З. Гинис, Д. Ананиадис, T. Родопулос. (Музей на Баскетбола на YMCA)
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Баскетболистите на YMCA М. Янузакос, Д. 
Ананиадис и Лий Аврамидис, позирайки с герба на 
Националния отбор на гърдите 
(Музей на Баскетбола на YMCA)

1969 г. Момент от мача на юношеския отбор по 
баскетбол на YMCA Костис Цикинас се опитва да 

открадне топката от опонента си 
(Архив на Костис Цикинас)
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2.6. 1970-1980 г.: Пътят към върха: 
„Студентите аматьори“ на YMCA печелят 
уважението на гръцкия баскетбол

2.6.1. YMCA впечатлява и създава своя собствена 
публика

През април 1970 г. баскетболът е отделен от общата спортна 
федерация и се създава независима федерация на спорта с 
наименование „ГРЪЦКА БАСКЕТБОЛНА ФЕДЕРАЦИЯ” (ЕОК), 
със седалище в Атина. Федерацията се одобрява с решение номер 
48/1970 на Първоинстанционния съд на Атина и е записано в 
Регистъра на признатите съюзи с решение номер 11366/10-04-1970.
В същото време в началото на десетилетието започва навлизането 
на гръцки емигранти в първенството (Христофору, Кефалос и 
по-късно Махерас, Ядзоглу, Диакулас, Кастринакис и др.), чието 
присъствие постепенно променя образа на гръцкия баскетбол. 
Няколко пъти отборите канят AHEPANS, организацията на 
гръцките емигранти в Америка, за приятелски мачове, с цел 
откриване на кандидати за трансфер.
През сезона 1970-1971 г. Солун има 6 отбора в категорията, като 
към тези на ПАОК, Арис, Ираклис и YMCA, се добавят Аетос и 
Аполон Каламария.
През 1970 г. Тодорос Родопулос следва стъпките на „учителя” 
си Мимис Цикинас, като заминава за Америка за да учи със 
стипендия в Спрингфийлдския колеж, където посещава курсове 
по Психология на треньора, Развитие на младежта, но и курсове 
за Баскетболен треньор. „Посетих между другото и лагера на 
Клер Бий, един страхотен учител по баскетбол, едно голямо име в 
шампионата на колежите“, казва Т. Родопулос.
„Сезонът 1970-71 г. беше доста любопитен за YMCA. Треньорът 
ни Тодорос Родопулос отсъстваше в САЩ с едногодишна спортна 
стипендия от YMCA, за да се усъвършенства като треньор. Треньор 
и в същото време ключов играч в отбора, беше Йоргос Бусварос. 
Тренировките през онази година бяха приятни и спокойни. Все още 
помня заглавията и описанията на атинските вестници за отбора 
от аматьори студенти от Солун, който преподава правилния 
баскетбол!” пише години по-късно Дионисис Ананиадис.
Наистина е... странна година, с YMCA да играе красив баскетбол, 

да бъде невероятно конкурентен във всички мачове и е чудесната 
изненада на шампионата. Характерно е, че побеждава (два 
пъти) Олимпиакос, АЕК в Атина, но и Арис. Що се отнася до 
„студентите“, Вугиас и Нанос вече са студенти в Техническия 
университет, Ананиадис и Аврамидис – по медицина, Ятагандзидис 
в Агрономическата катедра, Стратис в Химическия факултет, 
Янузакос и Вамвакудис в Катедрата по физическо възпитание и 
спортни науки.
YMCA през онзи сезон има едно страхотно преживяване в Атина. 
Това се случва през март 1971 г., когато в рамките на 24 часа (беше 
период на двойни мачове в Атина, за да се избегнат постоянните 
пътувания на Солунски отбори), успя да отбележи победи 
съответно срещу Олимпиакос и АЕК. Мачовете се провеждат на 
Панатинския стадион, а успехите предизвикват интерес в цялата 
страна.
В първия мач срещу Олимпиакос, YMCA побеждава със 72-70, като 
Дионисис Ананиадис реализира най-много точки – 28.
С много добра психология YMCA преминава и бариерата на AEK, 
като принуждава цялата спортна преса да се поклони на неговата 
състезателна ефикасност. Михалис Янузакос се откроява в победата 
срещу АЕК, вкарвайки 22 точки.
През този сезон (1970-71 г.) YMCA отбелязва 14 победи и 12 загуби 
и завършва на 7-о място. Най-много точки през този сезон за 
YMCA е вкарал Михалис Янузакос, средно по 19,1 точки в 25 мача.
За историята, тогава отпадат от лигата Аминдас и Паниониос. 
Баражи, за да останат в лигата, се играят между два отбора от 
Солун – Аетос и Аполон Каламария, но в мача помежду им е имало 
схватки, така че е решено и двата да отпаднат.
През същия сезон, YMCA спечелва националните първенства 
за деца и юноши. Треньори са – Лакис Цавас, Йоргис Бусварос и 
Макис Пиритидис. 
„По отношение на другите отбори, YMCA имаше различен план 
на организация и стил на състезаване. Приличаше повече на 
колежански отбор, с пресираща защита и бързина в атака. В по-
малките възрасти имахме много успехи. С родените през 1956 
г., спечелихме детското първенство, с – Цандилас, Станопулос, 
Синодис, Михайлидис, Теохоридис, Абадзис и др. Тази компания, 
която стартира от подготвителната група, бе непобедима за 150 
мача“, спомня си Макис Пиритидис.

2.6.2. Първо място на YMCA на европейското и... „Богас”

През септември 1971г., YMCA по повод 50-годишнината от 
основаването си, се ангажира с организирането на Европейското 
първенство по баскетбол на YMCA. На 8 септември 1971 г. отваря 
завесата на събитието, което се провежда на историческото 
открито игрище, с участието на YMCA Швеция, Англия, Германия, 
Финландия и Швейцария. YMCA-Солун „разбива“ финландското 
доминиране и е обявен за шампион в състав: Цавас, Янузакос, 
Ятагандзидис, Ананиадис, Аврамидис, Трифонидис, Зойрос, 
Вугиас, Вамвакудис, Гинис, Богациотис и Нанос. 
Костас Богациотис не е състезател на YMCA, но помага на отбора 
няколко пъти в Европейското първенство на YMCA. Той казва: 
„Роден съм през 1948 г. в Солун, пораснал съм с идеалите на YMCA, 
играх в неговите отбори, но в крайна сметка подписах договор с 
отбора на Ираклис. Това не ми попречи да поддържам връзки с 
YMCA, даже ги подобрих няколко пъти по време на турнирите на 
YMCA - Европа. Разбира се, че бях лагерник и лагерен ръководител 
на YMCA в Пилио. YMCA завинаги е в сърцето ми, отношенията, 
които съм изградил с неговите хора, ще бъдат с мен през целия си 
живот”. В Ираклис „Богас“, както го наричат с обич приятелите 
му, се състезава с голям успех от 1964 до 1977 г. Следваща стъпка 
в кариерата му е АЕК, където играе до 1980 г., последвано от 
сътрудничество с Аполон Патрон и Папагос. Работи като треньор в 
отборите – Дафни, АЕК, Протеас, Панграти, Аминдас, Паниониос, 
Маруси и Олимпиакос. Също така в продължение на много години 
в националните отбори: женски, под 21-годишна възраст и мъжки. 
В момента е пенсиониран професор на Катедрата по физическо 
възпитание и спортни науки.

2.6.3. Отборът „чудо”

В началото на 1970-те години, YMCA, като допълнение на своите 
спортни успехи, създава и своя лоялна публика. Баскетболът, 
който играе, е красив, включва изобилие от новости и 
много фенове са очаровани от факта, че група аматьори и 
млади играчи, повечето от които са студенти, гледат в очите 
„зверовете” от висшата лига. През октомври 1971 г., Тодорос 
Родопулос се завръща от Америка, намираме се в началото 
на един неповторим сезон, който би трябвало да завърши със 

спечелването на първенството. Но това не се случва поради... 
външни фактори.  Родопулос пристига в Солун като има в 
„колчана” си идеи, техники и методология, каквито нямаше 
никой друг треньор по това време. Преобразува защитата на 
YMCA в ефективна машина, неутрализираща противника. 
„Имахме страхотен рекорд като отбор. Някои от тях, ако 
погледнете, все още не са подобрени, средно сме постигнали 49,1 
точки, получихме само 33 точки в мача с Маруси, 31 в мача с 
Ники Волос и 25 с ВАО”, ще разкаже Тодорос Родопулос. „Трябва 
да бяхме от първите, вероятно първият отбор, приложил 
скрийна (screen). Планирахме паса back door, играхме stack. Те 
бяха безпрецедентни неща за времето”, добавя Йоргос Бусварос.
В нападение YMCA използва ръста и таланта на Михалис 
Янузакос и на Лий Аврамидис, подчертава допълнително 
изпълнителната способност на Дионисис Ананиадис, като в 
ролята на организатор е опитният Лакис Цавас.
Годината 1971-1972 не започва добре за YMCA, тъй като 
първоначално е победен от АЕК, Панграти и Ираклис, но 
продължението носи неприятни изненади за съперниците 
му. Следват победи срещу Арис (65-64) и ПАОК (64-51). 
След това лесно побеждава Олимпиакос в Солун (70-47) и 
Панатинайкос (77-59). Изявите на YMCA вече започват да 
предизвикват интереса на спортните запалянковци в Гърция, 
докато коментарите на гръцката преса са положителни, като 
характеризират отбора на Тодорос Родопулос, наред с другото и 
като „отбор изненада“, „отбор мечта“ и „отбор чудо“.

2.6.4.  „Беше страхотен саботаж”

Първият кръг завършва с YMCA да е с 10 поредни победи, като 
бе една точка зад Панатинайкос, АЕК, Олимпиакос и вече бе 
фаворит за спечелване на първенството, въз основа на неговото 
представяне.
В края на първия кръг обаче, Федерацията изненадва всички 
и обявява, че вторият кръг ще започне два месеца по-късно, 
поради задължения на Националния отбор!
YMCA решително протестира, тъй като е обществена тайна, че 
Панатинайкос и Олимпиакос са изправени пред проблеми и това 
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прекъсване ще им даде възможност да се възстановят. „Това, 
което се случи, беше саботаж, явна несправедливост. Спряха 
първенството за два месеца. Така не се прави. Ядзоглу беше 
наказан, Коронеос липсваше в Америка, а Кефалос бе контузен. 
Изведнъж решават прекъсване, за да играе приятелски мач 
националният отбор. Протестирахме много, но не ни чуха. И 
докато първенството трябваше да продължи отново през април, 
те го преместиха за юни“, казва Тодорос Родопулос.
Това прекъсване наистина ще промени баланса във втория кръг. 
Въпреки това, YMCA с подновяването на първенството печели 
АЕК (69-59), като допълнително подобрява позицията си, но една 
загуба от Ираклис със 71-70, ще се окаже решаваща в борбата 
за спечелване на шампионата. YMCA продължава във втория 
кръг с победи срещу Арис, ПАОК и Маруси в Атина.  В Атина 
ще последват още две загуби, които недвусмислено ще осъдят 
мечтите на YMCA за титлата. Първата е срещу Олимпиакос (53-
49), с президента на Олимпиакос, Никос Гуландрис, да заявява 
в интервю на следващия ден за вестник „ФОС” следното: 
„Победихме най-трудния противник в най-трудния мач от 
шампионата. Отборът на YMCA е опасен и резултатите му до 
този момент не са случайни”. На следващия ден следва поредната 
загуба в залата Спортинг от Панатинайкос (69-60).
YMCA ще направи 19 победи през този сезон (със 7 загуби) и 
завършва на 3-то място, но ще спечели уважението и признанието 
на цяла Гърция. Третото място в края на краищата дава на YMCA 
и една награда – участието й в първата Купа Корач. „Работихме 
много, нямах работно време, бях по 12-14 часа в залата. Спомням 
си, че никога не видях магазините на Цимиски със светлини, 
когато се прибирах в къщи от YMCA, повечето магазини бяха 
затворени. Трябваше да съм там, имахме много деца, които бяха 
студенти, имаха университетски ангажименти и трябваше да 
тренират в различни часове. Нито един отбор не беше толкова 
обединен, колкото бяха те през годините 1969-1974. Все още 
съм много горд с този набор от деца. Имаше екипна работа, 
дисциплина, уважение“, обяснява Тодорос Родопулос, архитект 
на онзи отбор.
През сезона 1970-1971 г. Михалис Янузакос отбелязва най-
много точки и е първият играч в историята на клуба, достигнал 

514 точки в един сезон във Висшата лига! В този период се 
състезават общо 18 играчи, а именно: М. Янузакос, Ананиадис, 
Стратис, Аврамидис, Гинис, Цавас, Ятагандзидис, Вамвакудис, 
Трифонидис, Стефану, Вугиас, Зойрос, Станопулос, Талиадорос, 
Воядзоглу, Цикинас, Милопулос, Нолцис и К. Янузакос.
Показание за невероятния човешки материал, който има YMCA, 
е фактът, че твърде много от неговите играчи са членове на 
националните отбори за мъже, юноши, младежи и др. През 
онази година, двама играчи на мъжкия отбор, Дионисис 
Ананиадис и Михалис Янузакос, са включени в мисията на 
отбора от федералния треньор Ричард Дюкшър за приятелски 
мачове в Бостън, САЩ. Там, освен други отбори, националът ни 
се изправя срещу Колежа Спрингфийлд. Присъствието на двама 
достойни директори на YMCA в Колежа Спрингфийлд има свое 
отделно значение, като Ананиадис и Янузакос участват като 
основни играчи на Националния и се снимат в колежа, където е 
замислен спортът, като активни играчи на гръцката YMCA. 

2.6.5. Един рядък рекорд в Солун

През юли 1972 г., в Солун, е регистрирано в Гинес едно 
безпрецедентно събитие. Играчът на Ираклис, Аристидис 
Мумоглу, ще отбележи 145 точки в мач на синьо-белите с ВАО. 
„Цяла Гърция се възхищаваше от баскетболиста на Ираклис 
Ар. Мумоглу, който отбеляза 145 точки в двубоя на отбора си 
срещу BAO. Този рекорд разбива не само стария, който беше 
на Цандалис от Панелиниос със 71 точки (в мача Панелиниос-
Паниониос), но се подобрява всеки съответен световен рекорд”, 
пише на следващия ден от голямото постижение през 1972 г. 
вестник „МАКЕДОНИЯ”.
„Дебютирах за първи път на 16-годишна възраст в откритото 
игрище на YMCA, в мач на Ираклис с Арис през 1960 г. Израснах в 
един квартал с Цавас, Фридас, братя Парисидис, близо до района 
на 4-та гимназия. Гледах всички мачове в откритото игрище на 
YMCA”, си спомня днес любимият в кръговете на баскетболен 
Солун Аристидис („Аристос”) Мумоглу.

2.6.6.Професионализмът и позицията на YMCA

Колкото изявите на YMCA предизвикват сензация в Гърция, 
толкова се увеличава и натискът на други отбори и ръководители 
към играчите на Братството, с цел да ги придобият. Въпросът 
е разглеждан няколко пъти от Комисията по физическо 
възпитание. Въпросът се завръща на управителни съвети от 
онзи период. „Каква трябва да бъде позицията на YMCA в един 
спорт, който се променя в шампионат (баскетбол), който има 
тенденция 100% да се превърне в професионален?” След дълъг 
кръг от дискусии, решението, което се взема е, YMCA да остане 
аматьорски, верен на учредителните си принципи, да не влиза в 
процес на заплащане за спортисти, като настоява, че катедрата 
по Физическо възпитание е средство за обучение на млади 
хора, а не търговско поле, както и беше от първите години от 
основаването му.
Въпреки това, като се вземат предвид новите условия на епохата, 
се предлага играчите да бъдат мотивирани, с отпускане на 
стипендии на студенти, както и с покриване на пътни разходи за 
тренировки и състезания.
През сезона 1972-1973 г. YMCA остава изключително 
конкурентен и завършва сезона с 15 победи и 11 загуби, 
осигурявайки си отново участие в Купата Корач. Най-важните 
победи през сезона са тези срещу АЕК, Олимпиакос и ПАОК.
Михалис Янузакос, с 581 точки, прави поредния рекорд на 
сезона, доближавайки се до границата от 600 точки, следван 
от Дионисис Ананиадис, който също ще постави рекорд в 
кариерата си, като надхвърля 400 точки.  YMCA ще заеме 4-то 
място. Онзи сезон е и последният за Лакис Цавас, който след 
това ще продължи кариера на треньор.
Сезонът 1973-1974 г. ще се проведе с участието на 12 отбора, 
като Федерацията решава, да не запълва позициите на отборите 
(Есперос, Ники Волос), които са отпаднали от лигата. YMCA ще 
завърши 5-и с 12 победи и 10 загуби. През сезона ще победи и 
Арис (63-54), но и Олимпиакос (73-62), с две от най-големите 
си победи в Висша лига, срещу Аполон Каламария със 105-61 в 
първия кръг и с 84-45 във втория.
Играчите, които Родопулос използва през тази година са: М. 

Янузакос, Ананиадис, Аврамидис, Вамвакудис, Стратис, Гинис, 
Нанос, Станопулос, Воядзоглу, К. Янузакос, Трифонидис, Вугиас.
Спирос Стратис се състезава в позициите „2“ и  „3“ и служи 
дълги години на отбора на YMCA, като член на основната 
петица. Ценни са и услугите на Стратос Вамвакудис, който 
през следващите години ще поеме успешно техническото 
ръководство на YMCA. Йоргос Нанос, роден през 1954 г., също 
е важно решение за позиция „4“ за Родопулос, като същото се 
отнася и за Зафирис Гинис: инат в отбраната, бърз и силен като 
играч, като и той порасна близо до откритото игрище на YMCA 
и има голям принос. И изключително талантливият Костас 
Янузакос също не изоставаше по качества от останалата част на 
тази невероятна компания.

2.6.7.Край на сезона

Ще последва едно трудно лято за YMCA, който губи Михалис 
Янузакос и Тодорос Родопулос, които напускат техническото 
ръководство на отбора. „Бях поискал от YMCA три години 
по-рано да напусна, тъй като имаше много отбори, които се 
интересуваха от мен. По едно време Ираклис прояви голям 
интерес, след това АЕК и Олимпиакос. В крайна сметка YMCA, 
след преговори, ме предостави на AEK. За първи път YMCA 
бяха получили пари от трансфер. Аз получих 700 000 драхми от 
трансфера, а YMCA вместо пари, получи дарение за изграждането 
на обекти за настаняване на лагерници в лагера в Халкидики“, 
казва Михалис Янузакос за своя трансфер. През сезона 1974-
1975 г., първи треньор на YMCA в ерата след Родопулос е Никос 
Воядзис (бивш играч на ВАО и Ираклис). Въпреки проблемите, 
отборът си осигурява оставането в групата сравнително лесно 
и завършва 8-ми, с 8 победи и 14 загуби. Най-много точки за 
YMCA отбелязва Дионисис Ананиадис (18,7 средно на мач). 
В отбора участват още: Вамвакудис, Стратис, Аврамидис, K. 
Янузакос, Нанос, Гинис, Цикинас, Михайлидис, Станопулос, 
Воядзоглу, Зурнадзис, Килиас.
Следващата сезон (1975-1976 г.), YMCA видимо е отслабен. 
Бори се в почти всички мачове, но не избягва фаталния край и 
е понижен. След 3-ия кръг Никос Воядзис напуска треньорската 
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позиция. Той е заменен за малко от Лакис Цавас и след това от 
Алекос Трифонидис. Завършва 12-ти, с 5 победи и 17 загуби. В 
рамките на тези пет победи има една срещу Панатинайкос, в 
последния кръг, с 80-73. Най-много точки за YMCA отбелязва 
Дионисис Ананиадис (18,7 средно на мач), който е класиран на 
5-то място в цялата лига. В отбора участват още: Аврамидис, 
Вамвакудис, К. Янузакос, Нанос, Стратис, Гкинис, Цикинас, 
Михайлидис, Станопулос, Воядзоглу, Зурнадзис, Килиас.
В първенството на Висша лига през 1975-1976 г. се появява 
Йоникос Никеас, с Костас Анастасатос на скамейката си. Голямо 
впечатление прави едно шестнадесетгодишно талантливо дете, 
което постепенно се превръща в атракция за спортната публика. 
Това е Панайотис Янакис, който след 9 години ще дойде в Солун, 
за да напише история с Арис.
През сезона 1976-1977 г., YMCA ще играе във Втора лига. 
Междувременно през 1976 г. е основана Баскетболна асоциация 
на отборите от Солун, първата асоциация, основана в Гърция, с 
YMCA да е учредителен член. 
В сезона 1976-1977 г., YMCA печели още едно Детско първенство. 
„С отбора на родените през 1961 г. спечелихме детското 
първенство. Това беше страхотна награда за отбор-камикадзе и 
деца, които разчитаха на много тежката работа, която свършиха, 
като Паксимадас, Арванитакис, Цангаридис, Гагалис, Каравиотис 
и други“, си спомня треньорът Макис Пиритидис.
През септември 1976 г., YMCA ще пътува до Финландия за 13-
тото Европейско първенство на YMCA, като гръцкият отбор 
победи Швейцария и Германия и загуби от Швеция и Финландия, 
като по този начин зае третото място.
YMCA ще се завърне във Висшата лига през 1977-1978 г., но 
при преобладаващите условия няма място за отбор, който 
настоява да работи по любителските стандарти. Напускането на 
Дионисис Ананиадис за Арис е голям удар. „От началото на 1970-
те години имах предложения. След напускането на Янузакос 
и на Родопулос, играчите постепенно започнаха да напускат 
един след друг. Когато отборът падна във Втора лига, ми казаха 
„Нони, остани да помогнеш да се издигнем“, обещавайки да ме 
пуснат да си замина по-късно. Така и стана, освобождаването 
ми дойде през сезона 1977-78 г., годината, когато бях войник и 
не играех в нито един отбор. Имаше голям интерес от Арис, но и 

от ПАОК. Всъщност имах разговор с, лека му пръст, президента 
на отбора Йоргос Панделакис. Също така, имаше интерес и от 
атински отбори. Но през 1977 г. вече съм женен и имам причини 
да искам да остана в Солун“, казва Д. Ананиадис.
Сезонът 1977-1978 г. беше и последният, в който YMCA играе 
във Висшата лига (завърши 11-и). Последният мач в неговата 
история във Висшата лига, е този от 20 май 1978 г. с Панатинайкос, 
от когото губи с 90-74. Лакис Цавас е последният треньор на 
отбора във Висшата лига. Играят: Стратис, Станопулос, Нанос, 
Вамвакудис, Цикинас, Гинис, Зурнадзис, Паксимадас, Килиас, 
Йорданидис, Парасху и Кинигопулос.
„Вълната” от напускания ще продължи, с Вамвакудис също се 
премества в Арис, Гинис и Стратис в ПАОК, Костас Янузакос в 
Етникос Козанис и Лий Аврамидис заминава за Америка, за да 
учи магистратура.
YMCA е наясно, че оставя след себе си голямата категория 
най-вероятно необратимо, тъй като в нея се прокарва чистият 
професионализъм. По този начин YMCA съзнателно ще се 
съсредоточи върху продуктивния процес и върху привличането 
на младите хора към спорта и баскетбола, изоставяйки „блясъка” 
на голямата категория.
В същото време изгрява звездата на друг отбор от града, с много 
дълги традиции в спорта. Арис печели първенството с треньор 
Йоанис Йоанидис, имайки в редиците си един достоен играч на 
YMCA, Дионисис Ананиадис, чийто принос към тази титла е 
голям. Както състезателно (трети по точки от отбора на Арис), 
така и извън терена, като разяснява в съблекалните на Арис 
мисленето на друга... школа (тази на YMCA), чиято централна 
идея е съсредоточена върху израза „работа в екип”.
Няколко месеца по-късно, през септември 1979 г., солунските 
вестници съобщават за един гръцко-американски играч, 
придобит от Арис, Никос Галис, чието идване ще промени 
гръцкия баскетбол.
През 1979 г., треньор на YMCA във Втора лига поема Вирон 
Алексиадис. Играчи вече са: Парасхос, Килиас, Зурнадзис, Нанос, 
Цангаридис, Йорданидис, братята Станопулос, Хасопулос, 
Кинигопулос и Николайдис. За втора поредна година YMCA ще 
изпадне категория и ще се върне в местното първенство.

Десетилетието завършва някак безславно по отношение на 
присъствието на мъжкия отбор във високите национални 
категории. Многостранната работа на YMCA обаче няма да 
отслабне.

YMCA-Арис, момент от мача през 1972 г. (Музей на 
баскетбола на YMCA) 
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1970-1971 г. Историческото открито игрище на YMCA, 
а отзад се вижда сградата на YMCA 
(Исторически архив на YMCA)
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8-11.9.1971 г. Европейско първенство на YMCA Европа. Снимката е от мача YMCA-Солун с YMCA-Швеция. YMCA се състезава със: 
З. Гинис, M. Янузакос, Л. Аврамидис, Д. Ананиадис и К. Богациотис. На скамейката седят: Г. Бусварос, Л. Цавас, М. Пиритидис , А. 
Трифонидис, Ах. Зойрос, Сп. Стратис, K. Цикинас, Сп. Вугиас, Стр. Вамвакудис (Исторически архив на YMCA)

8-11.9.1971. Снимка от мач в рамките на Европейското първенство по баскетбол на YMCA. Дионисис Ананиадис шутира 
(Музей на Баскетбола на YMCA)
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Септември 1971 г. Мач на YMCA в рамките на Европейското първенство по баскетбол на YMCA на откритото игрище 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Отборът на YMCA на републиканското първенство през 1971-72 г. Отляво са Г. Ятагандзидис, Д. Ананиадис, Лий Аврамидис, 
M. Янузакос, Л. Цавас (Архив на Дионисис Ананиадис)
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1971-1972, YMCA - Спортинг, 1-ва национална лига, Атина (Музей на Баскетбола на YMCA) Баскетболният отбор на YMCA, 1971-1972 г. На снимката отляво надясно: Л. Цавас, Сп. Вугиас, М. Янузакос, Лий Аврамидис, 
Ал. Трифонидис, Стр. Вамвакудис, Д. Ананиадис, Сп. Стратис, З. Станопулос, Г. Ятагандзидис, Л. Милопулос 
(Музей на Баскетбола на YMCA)
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17.3.1971, Александрио Мелатро, 
YMCA - АЕК. На преден план е Сп. Стратис 
(Музей на Баскетбола на YMCA)

Снимка от баскетболния мач YMCA - 
Ираклис, 1971-1972. 

(Музей на Баскетбола на YMCA)
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Баскетболният отбор на YMCA на републиканското първенство през 1971-1972 г. Отляво стоят: T. Нолцис, Н. Воядзоглу, Стр. Вамвакудис, М. 
Янузакос, Сп. Вугиас, Лий Аврамидис и T. Родопулос (треньор). В долния ред отляво са: Г. Ятагандзидис, Сп. Стратис, Л. Милопулос, З. Гинис, Л. 
Цавас, K. Цикинас, Д. Ананиадис. (Музей на баскетбола на YMCA)

YMCA – BAO, Втори кръг от Висшата лига, 1971-1972 г. (Музей на Баскетбола на YMCA)
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21.3.1971. AEK - YMCA, 76-79, стадион Калимармаро (Музей на Баскетбола на YMCA)

Д. Ананиадис и М. Янузакос, спортисти на YMCA и членове 
на Националния отбор по баскетбол в Залата на славата в 
Спрингфийлд, Масачузетс, позиращи пред портрета на Нейсмит 
(Архив на Дионисис Ананиадис)

AEK – YMCA, 1975 г., стадион „Спортинг“. „Опонентът“ М. Янузакос 
(АЕК) помага на бившия си съотборник Лий Аврамидис (YMCA) при 
контузията му заедно с Д. Ананиадис (Музей на Баскетбола на YMCA)
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Вътрешен детски турнир на YMCA, сезон 1977-78 г. (Исторически архив на YMCA)

Треньорът Мимис Цикинас току-що предаде… брадвичка (за представянето си в защита) на баскетболиста на YMCA Дионисиос 
Ананиадис. Най-вдясно е треньорът Тодорос Родопулос (Архив на Т. Родопулос)
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Отборът на YMCA, който е участван в републиканското първенство през 1972-73 г. Вляво: Цавас, Вугиас, Янузакос, Аврамидис, 
Трифонидис, Вамвакудис, Ананиадис, Стратис, Станопулос, Ятагандзидис, Милопулос (Архив на Дионисис Ананиадис)

Баскетболният отбор на YMCA на Европейското първенство по баскетбол на YMCA, 1972-1973 г. 
(Музей на Баскетбола на YMCA)
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Стадион Глифада, Атина. Сезон 1972-1973. Отборът на YMCA се съсредоточава малко преди началото на състезанието. 
(Музей на Баскетбола на YMCA)

1974-1975 г. Смесен отбор на Солун. Отляво: Политис, Папаргириу, Зоис, Карадзулидис, Аврамидис, Пилафидис, Кицукалис, Дзелебис, 
Кайкас, Сакелариу (Музей на Баскетбола на YMCA)
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Вестници от онова време 
се позовават на големите 
успехи на YMCA

Вестници от онова време 
се позовават на големите 
успехи на YMCA
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2.7. 1980-2000 г.: Нова ера

2.7.1. Нова ера, нови предизвикателства. YMCA остава 
ангажиран с ценностите на спорта

През 1980 г., YMCA се състезава в Първа баскетболна лига 
на Солун, с треньор Йоргос Цицкарис. Негови играчи са: 
Николайдис, Йорданидис, Цикинас, Стратинакис, Далесис, 
Парасхос, Стойкос, Сиунгарис, Паксимадас, Вакарос и Гагалис. 
Въпреки доброто си представяне в шампионата на Солун, 
YMCA не постига възход. Завършва на 2-ро място в местното 
първенство на Солун.
„Беше странно време, защото YMCA трябваше да се примири с 
новите дадености. За нас, които сме живели големи моменти в 
60-те и 1970-те години, очевидно беше още по-трудно”, обяснява 
Костас Цикинас, син на големия „учител” на YMCA, роден 
през 1953 г., който дълги години игра в отборите на Братството 
за деца, юноши и мъже. През 1971 г. отива да следва в Патра, 
играе в Аполон, за да се върне в любимия си YMCA през 1977 
г. Състезавал се е и в Арменики, Гумениса, Ермис Лангадас и в 
продължение на много години е и треньор. 
През 1980 г., мъжкият отбор ще пътува до Дортмунд, Германия, 
за да се състезава в Европейското първенство на YMCA (11-15 
юни), където спечели 3-то място. 
В следващите две години YMCA ще се поддържа на конкурентно 
ниво (с Цикинас, Стратинакис, Йорданидис, Николайдис, 
Парасхос, Стойкос, Франдзис, Казакос, Вакарос), но ще играе 
водеща роля в Първата лига на Солун, но няма да успее да се 
издигне в категория.
През 1984 г., Макис Пиритидис поема отново мъжкия отбор с 
помощник Никос Хасопулос. Последният е работил в YMCA от 
1983 до 1986 г., като същевременно е бил ръководител на детския 
отбор. „През същата година доведох от Едеса в мъжкия отбор 
Василис Липиридис, който игра при нас в продължение на година 
и след това замина за Арис. Бавно изградихме забележителен 
отбор, като през 1985-1986 г. накрая загубихме изкачването 
си до Втората лига – току-що образувана – от Комотини и от 

ПАОД. Гордея се обаче с факта, че през 1985 г. започнахме в 
YMCA баскетболните лагери, които бяха много успешни”, казва 
М. Пиритидис за онова време.
 
2.7.2. Сотирис Николайдис се отказва от футбола и 
започва баскетбол

През 1985 г. започва да тренира в YMCA в подготвителната 
група и едно дете, което през следващите години ще играе във 
Висшата лига, ще печели европейски титли и ще сложи трикото 
с националния герб. Това е Сотирис Николайдис. „Играех 
футбол като дете. С моите приятели обикаляхме площадите, 
за да намерим открито пространство в центъра на Солун – в 
Наварину, Агия София, Гунари. Един ден ни намери г-н Фотис 
от Арис. „Искате ли да дойдете на тренировка?” ни каза. Децата 
от моето поколение ще запомнят г-н Фотис от „събирането на 
деца“, което той правеше в кварталите на Солун. И така, по този 
начин се оказах да играя футбол в Арис. На следващата година, 
чрез майка ми, се срещам с треньора Родопулос в магазина, който 
той имаше тогава на улица Иподромиу. Той ми каза: „Искам да 
дойдеш на лагера“. Аз отказах. „Играя футбол“, му казах. Все 
пак ми направи подарък баскетболна екипировка на Converse. 
След месеци ме намират да играя футбол в YMCA треньорите 
на отбора, Макис Пиритидис и Димитрис Бакас, които също ме 
молят да опитам баскетбол. Е, реших, че щом имам баскетболна 
екипировка, нека опитам. Така се включих. Всъщност в началото 
се занимавах и с двете, като играех и футбол и баскетбол. Когато 
една събота бяха определени две приятелски срещи, трябваше да 
избирам. Избрах баскетбола. Две години по-късно, през 1987 г., с 
подготвителната група на YMCA спечелихме на стадион MENT 
шампионата на Солун“, казва роденият през 1974 г. в Солун 
Сотирис Николайдис (домът му се намираше на улица Роману, 
много близо до YMCA в Солун).

2.7.3. Големият Първи през 1988 г.

През 1986 г. категориите се преструктурират и така се появяват 
две нови. Втора и Трета баскетболна лига.
През 1987 г., националният отбор изведе гърците на улиците, за 

да празнуват победата на Евробаскет. 
През сезона 1987-88 г., треньор на мъжкия отбор остава М. 
Пиритидис с помощник Вангелис Фридас, а техни играчи са: 
Статис Бакас, Макис Балас, Парис Вергинис, Михалис Пакладзис, 
Танасис Ксафениас, Сотирис Папаламброс, Димитрис Пластирас, 
Димитрис Франгос, Акис Гаврас, Димитрис Дуцис, Янис Цуадзис, 
Филипос Музас и Андреас Гарефис. „Помня онези години с 
носталгия. YMCA в съзнанието ни беше най-добрият отбор в 
Гърция, с този манталитет работехме“, казва Вангелис Фридас, 
който ще работи като треньор в подготвителните отбори от 1985 
до 1989 г., както и за един сезон по-късно (1995-1996 г).
През 1988 г., YMCA отбелязва голям успех: „Беше специална 
година, защото спечелихме първо място в Европейското на 
YMCA, което се състоя в Солун. Не беше лесно, ние бяхме 
аутсайдерът на финала с шведите, които имаха четирима 
национали и един американо-швед в редиците си“, казва 
тогавашният треньор на YMCA, М. Пиритидис. Събитието се 
провежда от 13 до 15 май в Александрио Мелатрон, с YMCA в 
своя състав: Димитрис Лиацис, Михалис Метаксас, Маргаритис 
Далесис, Костас Пападопулос, Стефанос Николайдис, Лукас 
Насангас, Тодорос Караникас, Танасис Парасхос, Янис Рейсис, 
Тодорос Сереметакис, Христос Аламатидис и Вангелис Басиудис.
В първенството обаче не се справя и попада в местното 
първенство на Солун. Някъде тук завършва и присъствието на 
Макис Пиритидис в YMCA, който разказва с носталгия: „По едно 
време преброих отборите, с които съм работил, това са някъде 
към 60. Не мисля, че някой друг треньор е достигал този брой. 
Имам общо 29 първенства в различни възрастови категории. 
Чувствам се горд от постигнатото. Бях треньор в много отбори 
в и извън Солун, но това, което YMCA има, е нещо специално и 
затова има специално място в сърцето ми...”.
В края на 80-те години се създава в YMCA, от бивши играчи 
на отбора, Съюз на бившите спортисти и приятели на спорта. 
Срещите са редовни, организират се три основни събития 
с танци, които са светско събитие за град Солун, с цел да 
помогне финансово на отбора, негови членове поемат различни 
ръководни длъжности и като цяло има атмосфера на обединяване 
на усилията, нещо което за момента носи резултати.
През 1989 г., техническото ръководство на отбора е поето от 
ветерана баскетболист на YMCA,  Стратос Вамвакудис и започва 

възходящо развитие, с успехи както в мъжкия отбор, така и в 
по-младите.
Мъжете в този сезон осигуряват възход от местноно първенство 
на Солун в Трета национална лига, с играчи: Караникас, 
Аламатидис, Рейсис, Вахцеванос, Пападопулос, Хлоридис, 
Панделис, Казакос, Николайдис, Насагас и Метаксас, и така 
десетилетието завършва с усмивки и оптимизъм за бъдещето. 
Стр. Вамвакудис ще остане в техническия екип на Братството до 
1993 г. и неговото присъствие ще донесе полезни резултати на 
департамента по баскетбол.
През 1990 г., YMCA участва отново в Европейското първенство 
на YMCA, което се провежда в град Есен, Германия, в което, освен 
организаторите и YMCA-Солун, участват също Швейцария, 
Полша, Финландия, Швеция и Латвия. Братството стигна до 
полуфиналите, като загуби от Швеция с 69-78, заемайки 4-то 
място.

2.7.4. През 1991 г. YMCA празнува стогодишнината на 
баскетбола

През 1991 г., FIBA чества 100-годишнината от историческия 
момент, когато Джеймс Нейсмит изобретява баскетбола. В 
Гърция основният празник за Златния юбилей ще се проведе в 
Атина, с голям турнир от национални отбори в стадион „Иринис 
ке филиас“.
Независимо от това, Гръцката баскетболна асоциация, възлага на 
YMCA част от организацията на празника, като отчита важната 
му роля, за появата на спорта у нас. FIBA имаше идеята да 
проектира маршрут с една топка (аналогичен на олимпийската 
факла за Олимпиадата от държава до държава) на различни места 
по света. Делегацията на YMCA е тази, която ще пътува с автобус 
до границата, за да получи топката от съответната българска 
делегация, следвайки ритуал с размяна на знамена. В същия ден, 
от българо-гръцката граница, топката пристига на открития 
стадион на YMCA, където ще има младежки мач с награди и 
речи. В рамките на тези събития, Симеон Мавроскуфис, няколко 
месеца преди смъртта си през 1991 г., в историческа реч в залата 
на главната сграда на Братството, ще отбележи 100-годишнината 
на баскетбола, пътя на спорта, развитието му и разбира се, 
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ролята на YMCA за разпространението му в Гърция.
Междувременно, сезонът 1990-1991 г. за YMCA започва в 
Трета национална лига. Обаче през 1991-1992 г. отборът играе 
изключителен баскетбол, базиран на млади играчи, много от 
които произхождат от юношеския отбор, като С. Николайдис, 
Рейсис, Пелеканос и малко по-късно Зиутас. YMCA същата 
година печели шампионата и се издига във Втора национална 
лига, в състав: Аламатидис, Вахцеванос, Насангас, Николайдис, 
Папамаврудис, Пападопулос, Пелеканос, Рейсис, Сидиропулос, 
Трифонидис, Хлоридис, с треньор Стратос Вамвакудис и 
ръководител на отбора, бившия играч Алекос Трифонидис. 
В същото време юношеският отбор на YMCA се класира на 
финала на на финалната четворка на местното първенство 
на Солун, където се изправя срещу Арис, като загуби в един 
вълнуващ мач.

2.7.5. „Сбогом“ на Сотирис Николаидис

През сезона 1990-1991 г. много отбори изразиха своя интерес към 
Сотирис Николайдис. „Бях приел едно предложение от Арис, но 
историята не продължи. През 1992-1993 г. подписах с Ираклис, 
спомням си дадох и интервю за ERT3, както и във вестник „Спор 
ту вора“, но отново моя трансфер се провали в последния момент. 
Статутът на YMCA тогава не позволяваше покупко-продажби 
на играчи и като цяло имаше проблеми с прехвърлянето в 
други отбори. През сезона 1993-1994 г. отидох във Филипос 
Тесалоники с обещание да се върна обратно. През 1994-1995 г., 
по настояване на Димитрис Ксуридас, треньор на мъжкия ни 
отбор, се върнах в YMCA, а през 1995 г. ПАОК влиза с пълни 
сили в играта за моето придобиване. По този начин, след около 
десетилетие, през което играх във всички отбори, от детските 
академии до мъжки, като представях отбора и на европейските 
първенства на YMCA, напускам отбора на 21-годишна възраст“, 
казва Сотирис Николайдис, който ще направи забележителна 
кариера през следващите години, печелейки титли с ПАОК и 
Маруси, като същевременно играе в Ираклис, АЕК и Ретимно. 
Няколко години по-късно Николайдис ще се завърне в отбора 
на YMCA и като треньор.

Докато Сотирис Николайдис (от 1991 г. нататък) започва да 
получава „дъжд“ от предложения, друга „фиданка“ започва 
плахия си път в баскетбола в академиите на YMCA. Това е 
деветгодишният Никос Зисис!

2.7.6. Една титла в Страсбург

През 1992 г., отборът на YMCA ще пътува до Страсбург, 
където между 22 и 24 май ще се проведе Европейското на 
YMCA, с участието на Германия, Естония, Швеция, Франция и 
Финландия. YMCA-Солун, който е изключително стегнат отбор, 
печели полуфиналите срещу Франция и се класира на финала с 
Швеция, която този път побеждава, като се приближава до 100-
те точки (97-85), за да отпразнува по този начин за трети път 
спечелването на титлата. 
Играчи на YMCA в този турнир са: Стелиос Александрис, Ставрос 
Вахцеванос, Поливиос Дермидзоглу, Теодорос Караникас, 
Вангелис Басиудис, Лукас Насангас, Сотирис Николайдис, 
Акис Папамаврудис, Вангелис Пелеканос, Янис Рейсис, Костас 
Сидиропулос, Йоргос Хлоридис, с треньор Стратос Вамвакудис.
В гръцкия шампионат, YMCA не издържа на конкуренцията във 
Втора национална лига и в периода 1992-1993 г. се връща отново 
в Трета национална лига.

2.7.7. YMCA утвърждава Детския турнир в Солун

През 1993 г., YMCA организира за първи път Детски турнир по 
баскетбол, който в следващите години ще се обогати, ще расте, 
ще стане институция и ще се превърне в невероятно първенство, 
под егидата на Баскетболната асоциация на Солун.
По този начин, YMCA запълва празнината, която съществува 
за децата на възраст 13-14 г., тъй като тогава тогава не е имало 
турнири между подрастващите и юношите младша възраст. 
„Това беше изключително усилие, направено с грижите и 
отговорността на YMCA. Всяка година интересът от отборите 
се увеличаваше, които видяха и признаха отличните му 
организационни качества. Вече не говорехме за събитие, за 
турнир, това беше редовно първенство“, казва Д. Ананиадис, 
който тогава е председател на Организационния комитет, докато 

Танасис Нолцис, бивш играч в отбора е душата на първенството 
и предлага ценни услуги на YMCA.
На тези Детски турнири, баскетболен Солун започва да обсъжда 
таланта на едно малко дете от YMCA, което се откроява, Никос 
Зисис.
От 1993 до 1999 г. YMCA се стабилизира в Трета национална лига. 
През сезона 1993-1994 г. треньор на мъжкия отбор е Анестис 
Мелетиадис, а неговите сътрудници са: Василис Граматикопулос 
(юноши), Янис Замбелакис (деца), Димитрис Николайдис (деца 
от начална училищна възраст) и Костас Влостос (подрастващи). 
На следващата година (1994-1995 г.) го замества Такис Ксуридас 
с помощник Димитрис Цолакис. Играчи на мъжкия отбор са: 
Александрис, Бусиос, Казакос, Вергинис, Караникас, Бакас, 
Зиутас, Аламисис, Алексиадис, Николайдис.

2.7.8. Мачове във Финландия и Швеция

През 1996-1997 г., Стратос Кукулекидис поема длъжността 
треньор на първия отбор с генерален мениджър Дионисис 
Ананиадис. Неговите играчи са: А. Бусиос, Д. Паратинос, Ст. 
Александрис, Н. Казакос, Й. Николайдис, Сп. Стратис, Ф. 
Карагеоргиу, Г. Маркудис, Д. Зиутас, Г. Аламисис и Ст. Бакас.
През 1996 г., YMCA пътува до Лахти, Финландия, за Европейското 
първенство на YMCA (10-12 май), като Братството губи на 
финала от Финландия и завършва на второ място.
През сезона 1998-1999 г., Никос Димитриу пое мъжкия отбор 
със своя помощник Пасхалис Лерис. През май 1998 г., отборът на 
YMCA ще пътува до Швеция за Европейското, където спечели 
трето място. YMCA пътува с 10 играчи в мъжкия отбор и с 11 
играчи за детското първенство с треньори Пасхалис Лерис и 
Костас Белулис и техните играчи: Александрис, Параскеваидис, 
Бусиос, Георгиадис, Ефремидис, Бакас, Хадзивасдекис, 
Алексиадис, Ригас, Папамихайл.

2.7.9.Възходът и развитието на Никос Зисис

Никос Зисис идва през 1990 г. на 7-годишна възраст в Академиите 
на YMCA, с първи треньор Димитрис Николайдис, син на 
бившия лидер на YMCA Такис Николайдис. Зисис се откроява 
сравнително бързо и въпреки че е роден през 1983 г., по-
късният му треньор в YMCA, Костас Белулис, го вкарва в игра 
и тренировки с деца с една-две години по-големи от него. „Беше 

вторият плеймейкър на отбора с деца от начална училищна 
възраст на YMCA  в онези турнири след Ангелос Ангелакис. Това 
дете имаше нещо характерно, не бихте го нарекли впечатляващо, 
беше много проста и смислена играта му, имаше апатия, беше 
хладнокръвен”, спомня си Манолис Андреадакис, приятел на 
Никос Зисис и активен член на Департамента по лека атлетика 
на YMCA. „Използвах го за първи път в детски мач две години 
преди неговата възраст, в мач с Асвестохори. Открои се веднага. 
Голямото му качество беше зрелостта му, умът му изпреварваше 
възрастта му, това е, което наричаме „израсна рано“, казва 
Костас Белулис.

2.7.10. Казваха, че „не е бърз“

„Тогава казваха за Никос, че не е бърз, няма бързи крака, но с 
това, което правеше година след година им затваряше устите. На 
финала на детската лига с Арис през сезона 1998-99 г. отбеляза 51 
точки, като 26 от тях през второто полувреме. В крайна сметка 
загубихме поради лош избор. Излязохме втори. Спомням си, 
че свърши мача, но Зисис плачеше в един ъгъл на игрището 
Александрио Мелатрон и ние се опитвахме да го утешим. На 
този мач присъстваха и Сакота и Аца (Александър) Николич. 
Все още имам видеозапис на състезанието в моя архив някъде“, 
заключава треньорът Белулис, който е работил в YMCA от 1996 
до 2001 г., след което преминава през отборите на Арис, ПАОК 
и Мандулидис.
Неизбежно, Зисис стига като следваща стъпка до нивото на 
Федерацията, а след това и до националния отбор. „Той беше 
силна личност, открои се в това, че можеше да се наложи на 
своите съотборници. Тези факти ме доведоха до решението да 
го препоръчам на училището на Мандулидис да го включи в 
образователната си програма, защото той беше и добър ученик. 
Разбира се, аз го взех и в националния отбор“, спомня си Никос 
Керамевс, тогава треньор на Националния детски отбор и 
отговарящ за баскетболната програма на Мандулидис. Скоро 
много отбори ще започнат да обсаждат Зисис. Талантът му не се 
побира в Солун! 
Зисис дебютира с националния отбор на 17-ти Юли 1998 г. с 
Детския национален отбор на турнира в Брест във Франция. 
„На Европейското през 1999 г., което се проведе в Словения, 
със Зисис заехме второ място, тъй като загубихме на финала 
от Сърбия. Никос беше страхотен. Спомням си, че бях на едно 
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летище на връщане от Словения, трябва да сме били някъде в 
Швейцария и телефонът звъни. Беше Душан Ивкович, който 
тогава работеше с АЕК. Той ми казва: „Нико, кой е този, който 
вкара 25 точки за едно полувреме на сръбския отбор?” Казвам 
му: „Коуч, това е Никос Зисис, играе в YMCA, страхотен е и като 
играч и като характер“. Скоро след това научих, че делегация на 
AEK вече е отишла в Солун“, казва Никос Керамевс.

2.7.11. Ивкович се обажда на Зисис

Зисис прави впечатляващи изяви с YMCA на детската финалната 
четворка на местното първенство.
В края на 90-те години, треньор на Ираклис е Душан Сакота, 
който е и домакин на националния отбор на Сърбия, който 
прави подготовка си в Солун. Отговорности на технически 
съветник на националния отбор на Сърбия изпълнява Душан 
Ивкович, който се появява на мач на YMCA, заедно със Сакота 
(финална фаза на детския шампионат) в Александрио Мелатрон, 
за да следи отблизо играта на играча, за който е говорил с Никос 
Керамеас. На Душан не му трябва да види много. На полувремето 
напуска и има информация която показва, че е в комуникацията 
с Янис Границас, партньор на основния акционер на АЕК Янис 
Филипу. „В Солун има едно дете. Никос Зисис се казва. Искам да 
го вземем.” АЕК се задвижва веднага, преговорите започват от 15 
милиона, за да приключат на 50 милиона драхми. Зизис учи в 10-
ти клас, затова и сделката ще бъде активирана през следващата 
година, след като завърши училище.
Днес Зисис е един от най-големите спортисти, които се появиха 
като резултат от дейността на YMCA. „Тук израснах, тук направих 
първите си стъпки, научих баскетбол и правила за отношение 
с моите съотборници и треньори. Тук отпразнувах първите си 
успехи, тук плаках с първите си неуспехи“, казва Никос Зисис, 
при последното си посещение в Музея на баскетбола на YMCA.
По-късно, след заминаването му след няколко години от Солун, 
ще го последва в АЕК и неговият треньор Никос Димитриу, 
който толкова рано напусна живота, едва на 53-годишна възраст 
(през 2016 г.), ударен от проклетата болест. Н. Димитриу е 
треньор в детския, юношеския и мъжкия отбор на YMCA и с него 
Братството печели след много години юношеската титла (местно 
първенство) през сезона 1999-2000 г. Спортистите, които участват 
в отбора са: Томас, Зисис, Кацандонис, Буиндас, Параликакис, 

Ангелакис, Георгиадис, Камарудис, Кигметоглу, Янирис, Мулас, 
Целебис, Циморангос, Лупас, Лупас, Панайотидис, Фотиадис, 
Сирпис, Неофиту и Харасмиадис. Треньори са Н. Димитриу, К. 
Белусис, Г. Пулиос и К. Бахталиас.
На републиканското първенство, което се провежда през Август 
в Ламия, YMCA се класира на четвърто място, което е очаквано 
след напускането на Никос Зисис, който е прехвърлен в АЕК.
На Общогръцкото първенството,което се провежда през Август 
в Ламия, YMCA се класира на 4-то място, което е очаквано след 
напускането на Никос Зисис, който е прехвърлен в АЕК.

Баскетболният отбор на YMCA 1984-1985 г. в Първа лига. Прави отляво: К. Пападопулос, П. Лерис, В. Басиудис, М. Пиритидис 
(треньор) В. Липиридис, Ст. Килиас, Т. Парасху. Седнали отляво: M. Балидис, Х. Казакос, M. Метаксас, Д. Лиацис, Л. Насангас, 
Ал. Мацукас, Г. Дедес, Д. Бакас (Исторически архив на YMCA)

Капитанът на отбора, Д. Лиацис (1985 г.) (Исторически архив на 
YMCA)
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1986 г. Награждаване на треньора на баскетболния отбор, Макис Пиритидис, за издигането на отбора във Втора национална лига 
от Директора по физическо възпитание на YMCA, г-н М. Караниколас (Музей на баскетбола на YMCA)

1990 г. Отборът на YMCA в Есен, Германия, в рамките на Европейското първенство по баскетбол на YMCA 
(Музей на Баскетбола на YMCA)
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Отборът на YMCA национален шампион на Трета лига, 1991-1992 г. 
Вангелис Басиудис и Лукас Насангас с купата (Музей на баскетбола 
на YMCA)

Отборът на YMCA национален шампион на Трета лига, 1991-1992 г. 
Играчът на YMCA Сотирис Николайдис е награден от T. Бахароглу. 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 1991-1992 г. Треньор Стр. Вамвакудис и ръководител Трифонидис, заедно с играчите – 
Аламатидис, Вахцеванос, Демирдзоглу, Зиутас, Караникас, Насангас, Николайдис, Папамаврудис, Пападопулос, Пелеканос, 
Рейсис, Сидиропулос, Трифонидис, Хлоридис (Исторически архив на YMCА) 
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1991 г. Детският баскетболен отбор на YMCA на откритото игрище на YMCA, в рамките на празненствата на FIBA за „100 години баскетбол, 
1891-1991 г.“ (Музей на баскетбола на YMCA)

1991 г. Дионисис Ананиадис, представител на YMCA, заедно с детския баскетболен отбор на YMCA на гръцко-българската граница, в рамките 
на празненствата „100 години баскетбол, 1891-1991 г.“ на FIBA, в които участва YMCA с подкрепата на Гръцката федерация по баскетбол 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Историческата реч на Симеон Мавроскуфис през 1991 г. 
в рамките на тържествата „100 години баскетбол, 1891-

1991 г.“ (Исторически архив на YMCA) 
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1992 г. Баскетболният отбор на YMCA на Европейското първенство по баскетбол на YMCA в Страсбург, Франция 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 1995-1996 г. 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 1996-1997 г. 
(Музей на баскетбола на YMCA)
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Баскетболният отбор на YMCA, 1994-1995 г. (Музей на баскетбола на YMCA)

Април 1995 г. Церемония по закриването на четвъртия Детски турнир по баскетбол на откритото игрище на YMCA 
(Музей на баскетбола на YMCA)
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1996 г. Отборът на YMCA в Лахти, Финландия, в рамките на Европейското първенство по баскетбол на YMCA 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 1997-1998 г. с треньор Н. Димитриу, помощник-треньор П. Лерис и играчите – Бусиос, 
Николау, Параскеваидис, Александрис, Ефремидис, Бакас, Зиутас, Алексиадис, Папамихайл и Ригас 
(Музей на баскетбола на YMCA)
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Баскетболният отбор на YMCA, 1999-2000 г. Отгоре: Н. Димитриу (треньор), Зисис, Камарудис, Неофиту, Георгиадис, Марлидис, 
Хадзивасдекис, К. Белулис (помощник-треньор). Отдолу: Кацадонис, Целебис, Аламисис, Ангелакис, Параликакис, Схинас 
(Музей на Баскетбола на YMCA) 1996 г. Снимка от мача YMCA – Арис, в рамките на 8-ия Детски турнир по баскетбол на YMCA, на откритото игрище на 

YMCA (Музей на Баскетбола на YMCA)
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2.8. От 2000 г. до днес
От 2000 до 2006 г. YMCA се състезава в местния шампионат. 
Детско-юношеските департаменти продължават да са гордост 
за клуба, тъй като продължават да се състезават и да печелят 
награди.
Но мъжкият отбор е изправен пред проблеми. Сезонът 
2002-2003 г. е още по-лош, като мъжкият отбор отпада пак 
в местното първенство. Някъде там започва един сериозен 
опит за възстановяване. Завръщането на Михалис Янузакос, 
една славна фигура от миналото, дава нов тласък на отбора. 
През сезона 2003-2004 г., мъжкият отбор е бил съставен от: 
Кигметоглу, Папайоану, Неофиту, Мелидис, Панайотидис, 
Целебис, Лупас, Фотиадис, Дзиморангас, Буидас, Караянис, 
Сирпис и Хадзиваздекис. Дионисис Ананиадис е ръководител 
на департамента по баскетбол, а в екипа на Янузакос участват: 
Ксантопулос, Арванитидис и Кирикопулос.
През 2005 г., Такис Ксуридас поема управлението, като YMCA се 
връща в Трета национална лига, като едновременно и спечелва 
Купата на Съюза на баскетболните асоциации на Солун. 
2006 е историческа година за Братството, тъй като започва да 
работи новият закрит спортен център на мястото, където е било 
историческото открито игрище на отбора. YMCA дава първата 
си официална среща в новия си дом с треньор Такис Ксуридас 
срещу Елефтеруполи (Трета национална лига).

2.8.1.  Джон Корфас и възходът с Петрос Гайтадзис

През 2010-2011 г., YMCA е понижен за един сезон в Първа 
местна лига, за да се завърне на следващата година. През тези две 
години треньор е гръко-американецът Джон Корфас, една важна 
личност в баскетбола на ПАОК, докато подготвителните групи 
(подрастващи, деца) се ръководят от Димитрис Карамихалис (с 
петгодишен мандат в YMCA) и от Костас Азас.
През 2012 г., идва времето на Петрос Гайтадзис, който е изминал 
през всички детски департаменти на YMCA. През този период, 
от 2006 до 2013 г., в отбора на YMCA  срещаме деца като 
Неофиту, Фотиадис, Дзиморангас, Сурвадзис, Мелидис, Серетис, 

Сахпадзидис, Абадзас, Аграфиотис, Петридис, Зографу, Мосху, 
Тасиудис и др.
2012-2013 г. е един мечтан сезон за YMCA, който начело с Петрос 
Гайтадзис се изкачва след баражи от Втората група на Третата 
национална лига на Втора национална лига след цели 21 години.
Ръководител на департамента през тези години е бившият 
баскетболен треньор, тогавашният член на Управителния 
съвет на YMCA, а днес заместник-председател на Съюза на 
баскетболните асоциации на Солун, Никос Вамвакудис, който 
бе заместен от Стефанос Асланидис.   

2.8.2. Завръщането на М. Янузакос

Завръщането на Михалис Янузакос в подготвителните 
департаменти (с помощник Тасос Велендзас) помага на YMCA да 
се възстанови още повече и през следващите години това усилие 
се възнаграждава. 
Ахилеас Кардоматис е треньор на юношите за сезона 2015-2016 
г., който извежда отбора до финалната четворка на местното 
първенство с играчи: Филахтос, Димитракопулос, Папапасхалис, 
Йоанидис, Велендзас, Констандарас, П. Ермидис, Аграфиотис, 
Анагностопулос, Куцокостас, Д. Ермидис и Ставропулос. 
През 2015 г., Димитрис Кириаку поема като нов технически и 
организационен директор баскетбола на YMCA, с иновативни 
идеи и въвеждането на умения за деца от ранна възраст. Като 
Генерален мениджър, Никос Абадзас, а мъжкият отбор с 
треньор, Андреас Карапиперидис, се изкачва отново във Втора 
национална лига, след баражи.   
През 2016 г., Никос Серетис, бивш баскетболист на Братството, 
поема поста Ръководител на академиите, а в YMCA се завръща 
като треньор на мъжкия отбор Сотирис Николайдис. Никос 
Дувис поема поста Генерален мениджър. Последният е играл в 
отбора на Ираклис много години, като впоследствие изпълнява и 
функциите на треньор и мениджър. Въпреки това той поддържа 
силни връзки с YMCA от 1970-те години, първоначално като 
лагерник, а след това и като лареген ръководител в лагерите на 
Братството в продължение на много години.
През сезона 2016-2017 г., юношеският отбор отново се класира 

във финалната четворка на местното първенство, с треньор 
Сакис Папавасилиу и помощник-треньор  Никос Серетис, 
със следните играчи: Кабицис, Папазудис, Филахтос, Нусиос, 
Констандарас, Ермидис, Велендзас, Макулис, Дукас, Куцокостас, 
Франгос, Хадзивуркоглу и Сосидис.
Детският отбор, чийто треньор е Никос Серетис, се класира 
във финалната шесторка на първенството, със своите играчи: 
Гривас, Сосидис, Дупцоглу, Бардопулос, Янакакис, Савидис, 
Ванис, Йоанидис, Христоглоу, Папастоянидис, Макулис и 
Хадзивуркоглу.
Мъжкият отбор обаче се проваля и по същество губи битката 
за оставане с една загуба и се завръща в Трета национална лига, 
където ще остане една година, за да се върне веднага във Втора 
национална лига.
През сезона 2017-2018 г., мъжкият отбор е съставен от: Папазудис, 
Зунциас, Филоксенидис, Акепсимаидис, Елефтериадис, 
Зиакас, Томаидис, Георгакис, Петрович, Куцокостас, Замбакис, 
Костикас, Макулис, Хадзивуркоглу, Влангогиас и Дукас. Треньор 
е Димитрис Папавасилиу, а негови помощници – Алексис 
Панайотопулос и Тасос Дзиомалос.
Първи треньор на младежкия отбор на YMCA е Алексис 
Панайотопулос, с играчи: Папазудис, Сосидис, Нусиос, 
Макулис, Савидис, Зунциас, Дупцоглу, Дукас, Костикас, Петалас 
и Хадзивуркоглу.

2.8.3. Пристигането на Никос Керамеас

През 2018-2019 г., YMCA обявява сътрудничеството си с 
Никос Керамеас. Керамеас, който има забележителна кариера 
като федерален треньор, ръководи баскетболната програма 
на Мандулидис в продължение на 21 години, а след това като 
мениджър на подготвителните департаменти на Олимпиакос, не 
е неизвестен за семейството на YMCA. „През 1969 г. се записах 
в YMCA като член на баскетболните департаменти. Така следвах 
семейната традиция, поради която всичките ми братовчеди са 
спортисти, лагерници и лагерни ръководители. Бях и аз лагерник 
в планина Пилио... Имам чудесни връзки с ценностите на YMCA, 
които днес се опитвам да прехвърля на децата си, които също са 

лагерници на YMCA”, казва Никос Керамеас.
През същия сезон, Йоргос Зафирудис, остана начело на мъжкия 
отбор, като в същото време пое и ръководството на младежкия 
отбор. Ръководството на детския отбор е поето от Тодорос 
Астериадис (треньор на Националния детски отбор). 
Както младежкия отбор с играчите: Сосидис, Филоксенидис, 
Вазукис, Налбандис, Зунциас, Дупцоглу, Карагеоргиу, 
Перис, Гривас, Макулис, Зоидис, Цамис и Хадзивуркоглу, 
така и детският отбор с играчите: Халвадзакис, Турапидис, 
Филоксенидис, Караянис, Румелиотис, Ладенис, Хавалес, Литрас, 
Маргаритопулос, Констандину, Циурас, Гудзаманис и Матидис, 
участват във финалната четворка на първенството на Съюза 
на баскетболните асоциации на Солун, а също така и мъжкият 
отбор има много добра година, като завършва на шесто място 
във Втора национална лига.
През същата година се създава и женски отбор по баскетбол, с 
треньор Василис Хараламбидис, който се състезава във Втора 
национална лига.
През сезона 2019-2020 г., по препоръка на Генералния мениджър 
на YMCA, Никос Керамеас, техническият екип на Братството 
е съставен от: Йосиф Николайдис (треньор на мъжкия и 
младежкия отбор), Йоана Капусузи (помощник-треньор за 
мъжкия и младежкия отбор), Сотирис Кокинопулос (треньор на 
детските отбори), Василис Хараламбидис (треньор на женския 
отбор и ръководител на физическата подготовка за всички 
състезателни департаменти), докато Никос Серетис продължава 
в YMCA като Организатор на състезателните департаменти и 
академиите.

2.8.4. Една модерна Баскетболна школа в центъра на 
Солун

Предимствата, които YMCA предлага, го отличават от 
останалите баскетболни школи, тъй като разполага с две закрити 
спортни зали, открит терен за бягане, отопляем закрит басейн 
и фитнес зала. YMCA осигурява на своите спортисти цялостно 
медицинско и рентгеново обслужване, физиотерапевтични и 
рехабилитационни услуги и треньорски екипи, състоящи се от 
признати треньори и инструктори. Преди началото на всеки 
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Баскетболният отбор на YMCA, 2000-2001 г. (Музей на баскетбола на YMCA)

състезателен сезон в лагера на YMCA в Халкидики се предлага 
програма за спортни тренировки. Паралелно се организират 
семинари за родители относно психологията и храненето на 
детето – спортист от специализирани учени.
YMCA се гордее, че продължава да се занимава изключително с 
любителски спорт, предлагайки на спортисти от други градове 
възможността да бъдат настанени в специално проектирани 
къщи за гости в своите помещения, покрива ежедневното 
хранене и стипендиите в признати частни училища, и само в 
случаите, когато осъзнава истинската финансова нужда на един 
спортист, помага финансово за подобряването на храненето 
и движението му, така че да отговаря на изискванията на 
тренировките и състезанията.
През последните години, YMCA играе главна роля в 
първенствата на Съюза на баскетболните асоциации на Солун, 
като юношеските и детските формации на YMCA участват 
всяка година във финалните етапи на първенствата (финална 
четворка и финална шесторка). Тези формации винаги са били 
едни от най-уважаваните и конкурентни в Солун и винаги са 
били в основата на интереса на Организацията.
Резултатът от усилията е, че мнозина спортисти на YMCA се 
състезават в смесените отбори на Съюза на баскетболните 
асоциации на Солун и националните отбори, които участват в 
Европейските лиги (U16 и U18).
Всъщност YMCA функционира като една модерна баскетболна 
школа, с единна състезателна философия за всички възрасти. 
Фокусът на усилията е бил и остава развитието на юношески и 
детски формации, както и правилното обучение на баскетбола. 
Приоритети на YMCA са да изгради идеали и ценности на 
спортистите, като отборен дух, солидарност, уважение към 
противника, спазване на 192-те правила на играта, с цел 
развитието на спортисти, добри фенове и личности.
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Баскетболният отбор на YMCA, 2001-2002 г. Отгоре: Панайотидис (треньор), Целебис, Кигметоглу, Неофиту, Буидас, 
Хадзиваздекис, Ксантопулос (треньор). Отдолу: Схинас, Спанос, Ангелакис, Фотиадис, Цакаликидис 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 2002-2003 г. Отгоре: Ксантопулос (треньор), Спанос, Сирпис, Кигметоглу, Буидас, Неофиту, 
Хадзиваздекис, Панайотидис (треньор), Папас (ръководител). Отдолу: Харисмиадис, Цакаликидис, Лупас, Дзиморангас, 
Схинас, Фотиадис (Музей на баскетбола на YMCA)
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2002 г. Последен двубой на баскетболистите-ветерани преди събарянето на откритото игрище на YMCA. Снимка с Костис Цикинас 
и Вирон Алексиадис (Музей на Баскетбола на YMCA)

Мач на баскетболистите-ветерани преди събарянето на откритото игрище на YMCA (Музей на Баскетбола на YMCA)
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Възпоменателна снимка от двубоя на баскетболистите-ветерани преди събарянето на откритото игрище на YMCA 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 2003-2004 г. Отгоре: Янузакос (треньор), Кирикопулос, Кигметоглу, Папайоану, Буидас, Неофиту, 
Мелидис, Хадзиваздекис, Мелидис, Ксантопулос (треньор). Отдолу: Панайотидис, Целебис, Лупас, Фотиадис, Дзиморангас, 
Караянис, Сирпис (Музей на баскетбола на YMCA)
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Баскетболният отбор на YMCA, 2005-2006 г. Отгоре: Зографос, Лупас, Сирпис, Кигметоглу, Хадзиякумис, Неофиту, Мелидис, 
Хадзиваздекис, Целебис. Отдолу: Панайотидис, Карапитис, Матенидис, Фотиадис, Дзиморангас, Куцовулос 
(Музей на баскетбола на YMCA)

Юношеският отбор празнува спечелването на шампионата на Солун през 2000 г. (Музей на баскетбола на YMCA)
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Спортистът на YMCA Никос Зисис на млада възраст се снима за нуждите на интервю 
(Исторически архив на YMCA) Баскетболният отбор на YMCA, 2016-2017 г. Отгоре: Папавасилиу, Николайдис, Зиакас, Георгакис, Лефкадитис, Мелидис, 

Филактос, Елефтериадис, Д. Ермидис, Каитадзидис, Дувис. Отдолу: Папахристу, Абадзас, Папазудис, Иорданоглу, П. 
Ермидис, Стамателос, Влахос (Архив на YMCA)
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Баскетболният отбор на YMCA, 2017-2018 г. Отгоре: Влангогиас, Пандазис, Дзиомалос, Зиакас, Петрович, Дукас, Костикас, 
Куцокостас, Томаидис, Георгакис, Папавасилиу. Отдолу: Филоксенидис, Замбакис, Акепсемаидис, Папазудис, Макулис, 
Зунциас, Елефтериадис (Архив на YMCA)

Баскетболният отбор на YMCA, 2018-2019 г. Отгоре: Филоксенидис, Томаидис, В. Пападопулос, Цамис, Карагеоргиу, 
Влангогиас, Динос, Петрович, Георгакис. Отдолу: Делигиоргис, Зафирудис, Хондропулос, Перис, Баласкас (Архив на YMCA)      
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Пресконференцията за представянето на програмата по баскетбол на YMCA за сезона 2019-20 г. Отляво надясно: Президентът по физическо 
възпитание на YMCA Димитрис Мицопулос, Директорът на спорта Димитрис Караискос, Ръководителят на отдела по баскетбол Никос 
Керамевс, Председателят на Комитета на Музея на баскетбола на YMCA Дионисис Ананиадис и Ръководителят на академиите Никос Серетис 
(Архив на YMCA)  

Спортисти и треньори на баскетболния департамент на YMCA в рамките на пресконференция за представяне на 
баскетболната програма (Архив на YMCA)  
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Статия за европейския мач на YMCA с белгийския отбор Maes Pils 

YMCA В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАЛИ
Невероятният ход на YMCA в началото на 70-те години, бе 
възнаграден с присъствието си в европейските баскетболни зали. 
Три пъти YMCA се  квалифицира за Купата Корач. Пробивът е 
огромен, като се има предвид, че това бе отбор, който все още 
работеше по любителски стандарти, без възможност за правене 
на трансфери, но използваше играчи главно от академиите си. 

3.1. Първо европейско участие 
В периода 1972-1973 г., YMCA бяха в групата от отбори, които 
за първи път участваха в новосформираното първенство 
Корач. Отборът на Тодорос Родопулос се изправи срещу 
белгийския Maes Pils и Локомотив Загреб (по-късно Цибона) в 
квалификационната фаза. 
ПЪРВИ КРЪГ, Първа квалификационна група 
9 януари 1973 г. 
YMCA – Racing Maes Pils 73-76 (41-41)
YMCA (Тодорос Родопулос): М. Янузакос 32, Ананиадис 11, 
Аврамидис 12, Гинис 2, Стратис 2, Вугиас 8, Трифонидис 6, 
Вамвакудис, Ятагантзидис.
16 януари 1973 г. 
Racing Maes Pils – YMCA 96-71 (48-29)
YMCA (Тодорос Родопулос): М. Янузакос 32, Стратис 17, 
Ананиадис 9, Аврамидис 4, Гинис 2, Воядзоглу 3.
23 януари 1973 г.
Локомотив (Цибона) Загреб – YMCA 81-61 (42-33) 
YMCA (Тодорос Родопулос): М. Янузакос 24, Стратис 11, 
Ананиадис 13, Аврамидис 8, Гинис 1, Вамвакудис 4, Трифонидис.
30 януари 1973 г.
YMCA – Локомотив (Цибона) Загреб 68-73 (28-35)
YMCA (Тодорос Родопулос): М. Янузакос 19, Трифонидис 
6, Ананиадис 21, Аврамидис 14, Стратис 6, Ятагантзидис, 
Вамвакудис 2, Вугиас, К. Янузакос. 

3.2. Второ европейско участие
В периода 1973-1974 г., YMCA участва за втори път в това 
състезание. В първия кръг без мач премина австрийския ABC 
Виена, който не се яви и във втория кръг се изправи срещу 
могъщия белградски Партизан, от който загуби два пъти.
27 Ноември 1973 г.
YMCA – Партизан Белград 77-79 (34-39)
YMCA (Тодорос Родопулос): М. Янузакос 34, Ананиадис 16, 
Аврамидис 7, Гинис 4, Вамвакудис 3, Стратис 2, Воядзоглу 10, 
Трифонидис, Станопулос 1. 
4 декември 1973 г.
Партизан Белград – YMCA 88-63 (34-26)
YMCA (Тодорос Родопулос): М. Янузакос 28, Аврамидис 14, 
Вамвакудис 8, Гинис 5, Воядзис 2, Станопулос 2, Нанос 2, Стратис 2.

3.3. Последният европейски „танц”
През сезон 1974-1975 г., YMCA се доближи до квалификацията 
срещу германския Wolfenbüttel, когото победи в Солун, но не 
успя в Германия, тъй като разликата от 4 точки, с която надделя 
в първия мач, не се оказа достатъчна:
5 ноември 1974 г. 
YMCA – Wolfenbüttel 73-69 (32-33)
YMCA (Никос Воядзис): Ананиадис 20, Стратис 16, Воядзоглу 
14, Нанос 8, К. Янузакос 6, Гинис 2, Вамвакудис 7, Милопулос, 
Станопулос 5, Килиас. 
12 ноември 1974 г. 
Wolfenbüttel – YMCA 91-80 (47-43) 
YMCA (Никос Воядзис): Ананиадис 24, Вамвакудис 14, Воядзоглу 
11, К. Янузакос 11, Стратис 11, Нанос 5, Милопулос.
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Момент от мача на YMCА с Локомотив Загреб през 1973 г. за купата Kорач (Музей на баскетбола YMCА) Момент от мача на YMCА с Локомотив Загреб през 1973 г. за купата Kорач (Музей на баскетбола YMCА)
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1973 г. Баскетболният отбор на YMCА във формация 
„Y“: (7) М. Янузакос, (11) Н. Воядзоглу, (12) 
Ал.Трифонидис, (13) Сп. Стратис, (16) А. Талиадорос, 
(4) З. Станопулос, (10) Л. Аврамидис, (14) Г. Нанос, 
(5) Стр. Вамвакудис, Т. Родопулос (треньор), (9) Д. 
Ананиадис, (15) З.Гинис (Исторически архив на YMCА)

Баскетболният отбор на YMCА във формация „Х“. Вляво: М. Янузакос (7), Н. Воядзоглу (11), Ал. Трифонидис (12), Сп. Стратис (13), 
Ак. Талиадорос (16), З. Станопулос (4). Вдясно: Л. Аврамидис (10), Г. Нанос (14), Стр. Вамвакудис (5), Т. Родопулос (треньор), Д. 
Ананиадис (9), З. Гинис (15) (Исторически архив на YMCА)
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КРАТКИ БИОГРАФИИ НА СПОРТИСТИТЕ И 
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА YMCA, НАПИСАЛИ 

ИСТОРИЯ В ГРЪЦКИЯ БАСКЕТБОЛ
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4.1. Пионерите

4.1.1.ЛуисРийз (1887-1946 г.)
Луис Рийз се смята за един 
от първите „мисионери” на 
баскетбола в Европа. Роден 
е във Филаделфия, САЩ на 
19 октомври 1887 г. Следва 
в колежите Swarthmore и 
Springfield. Беше ученик на 
Джеймс Нейсмит, от когото 
научи тайните на баскетбола. 
Наблюдаваше развитието 
на спорта с голям интерес 
до смъртта си, но също така 
обичаше и се занимаваше с 
бейзбол и американски футбол. 

4.1.2.Симеон Мавроскуфис (1909-1991 г.)
Симеон Мавроскуфис беше 
важен стълб, на който се 
основаваха предвоенните 
спортове в Солун. Роден е на 
29 април 1909 г. в Кападокия, 
Мала Азия. През 1911 г. 
семейството му се премества 
в Константинопол, тъй като 
баща му е назначен за учител 
в гръцкото училище в Халки. 
По време на летните ваканции 
през 1922 г. последва чичо си 
в командировка до Солун, 
където и се установи за 

постоянно. Учи в 1-ва Солунска гимназия. Имаше влечение 
към чуждите езици и от ранна възраст говореше отлично 
френски и английски. Приет е във Факултета по философия, 
но не го завършва, тъй като спортът вече започна да привлича 
вниманието и интереса му и започва да му отделя все повече и 
повече време. Присъедини се към YMCA почти от самото му 
създаване и Л. Рийз го избира за свой сътрудник. От 1930 до 
1933 г. С. Мавроскуфис учи със стипендия от YMCA Физическо 
възпитание и педагогика в Института „Жан Жак Русо“ на 
Университета в Женева в програма, организирана съвместно с 
колежа YMCA в Спрингфийлд. 
На 18 юни 1932 г. заедно с произлезлия от редиците на Ираклис 
Янис Амбадзиоглу подписват учредителната декларация на FIBA. 
Беше ръководител на Департамента по физическо възпитание на 
YMCA и се занимаваше много с баскетбола, който той определи 
като „шах на спортните игри”. Заедно с Антонис Скилоянис бяха 
първите гърци международни рефери.
През 1940 г., той основава първия частен физкултурен салон в 
Солун, над кино „Дионисия“, който дълги години е отправна 
точка за спорта в Солун. Почива на 20 юли 1991 г. в Лондон. 
След смъртта му, на 4 февруари 2000 г. Симеон Мавроскуфис е 

номиниран за Залата на славата по баскетбол на Нейсмит, но за 
съжаление процесът за приемането му не е завършен. В негова 
памет всяка година Асоциацията на баскетболните рефери в 
Солун организира турнир по баскетбол, наречен на негово име 
(„Мавроскуфия“). YMCA нарече на негово име тренировъчната 
зала на Атлетичния си център.

4.2. Големи имена от „Златния” отбор от 
50-те години

4.2.1. Мимис Цикинас (1917-1992 г.)

Мимис Цикинас е смятан за 
„светило“ на солунския баскетбол 
и достоен продължител на 
началото, поставено от Симеон 
Мавроскуфис. Роден е на 
24 ноември 1917 г. в Солун, 
произхождащ от о-в Хиос (от 
страна на бащи си) и от Измир (от 
страната на майка си). Учи в 1-ва 
Солунска гимназия и постъпва 
в Юридическия факултет, който 
и завършва. Въпреки това, 
никога не практикува право, 
тъй като Втората световна 

война и германската окупация променят плановете му. Отива в 
Кайро, Египет, за да е на разположение на гръцките части и на 
съюзническата армия. Служи като подофицер във 2-ра бригада.
Запознава се с YMCA поради участието му в лагера в Пилио и 
обикна всички спортове, особено баскетбола, леката атлетика 
и тениса на маса. Още от годините на следването си, започна 

да се отличава с изключителното си представяне в спорта. 
Връщайки се от Близкия изток се състезава с отбора на YMCA 
и на Смесения отбор на Солун, като има за съотборници: Федон 
Матеу, Такис Талиадороос, Йоргос Иконому, Михалис Дзикас 
и Такис Николайдис. През 1948 г. е приет като професионален 
член на YMCA и му бе възложено техническото ръководство 
на баскетболния отбор. През 1951 г. пътува със стипендия от 
YMCA в Колежа Спрингфийлд в САЩ, за да изучава педагогика 
и треньорство (с преподавател Еверет Дийн). По Великден 
на 1952 г. се завръща в Солун като професионален треньор на 
баскетболния отбор на YMCA, прилагайки най-модерните 
методи на тренировка. От 1955 до 1963 г. е треньор на Смесения 
отбор на Солун, а също и международен рефер. В YMCA бе 
ръководител на Департамента по физическо възпитание, 
Директор на департамента за младежите и мъжете до 1982 г. След 
това изпълнява длъжността Президент на ветроходния клуб на 
Солун. Остави последния си дъх на 26 юли 1992 г. Модерният 
спортен център на YMCA е наречен в негова чест на негово име.

Беше треньор на баскетболните и футболните отбори на 
Хамптън-Сидней, а по-късно се ангажира да тренира отбора 
на Virginia Tech по бейзбол. Върна се в YMCA и работи в 
Колежа Springfield като преподавател. Пристига в Гървия през 
1924 г. като Директор по физическо възпитание на YMCA-
Гърция със седалище в Солун. Той е човекът, който всъщност е 
инициатор на спортното развитие в Солун, като същевременно 
мотивира много деца да спортуват. Връзката, която развива 
с Директора по физическо възпитание в Министерството 
на образованието Йоанис Хрисафис, беше катализатор за 
въвеждане на баскетбола в училищата и в програмата за 
физическа подготовка на въоръжените сили. Беше този, който 
преподаваше правилата на баскетболния спорт и се бореше 
за създаването на баскетболни отбори в Солун. Предложи 
предоставянето на стипендии на ръководителите на YMCA 
за тяхното обучение, като е бил и „учител” на Симеон 
Мавроскуфис. Л. Рийз се завърна в САЩ през 1934 г. и почина 
на 4 януари 1946 г. в Антверпен. YMCA посвети в негова памет 
открития през 2013 г. Музей на баскетбола.
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4.2.2. Такис Талиадорос (1925-2014 г.) 4.2.3.Анестис Петалидис (1929-2012 г.)

Такис Талиадорос беше модерен 
„пророк“ на баскетбола, който 
предшестваше своята епоха. 
Признат за „Магьосник“ на 
топката и с право се счита за 
една от най-важните личности 
на гръцкия баскетбол. Роден е 
на 1 февруари 1925 г. в Солун. 
Още преди Втората световна 
война бе показал таланта си, 
но след освобождаването 
разгърна своите възможности 
на завършен играч, какъвто 
Солун не беше виждал преди. 

Беше пионер, като първо приложи обратния дрибъл (reverse drib-
ble) и беше един от първите в цяла Европа, който сложи в репертоара 
си Jumpshoot! Израсна под ръководството на Мимис Цикинас, 
помогна за установяването на YMCA като голяма и известна 
сила в солунския баскетбол и е единственият международен 
играч на Солун за много години. Участва в Олимпиадата през 
1952 г. в Хелзинки, в Европейското първенство през 1951 г. в 
Париж и Европейското първенство през 1949 г. в Кайро. От 1947 
г. се състезава с националния отбор 31 пъти до 1952 г. и постига 
общо 145 точки. Избран е два пъти за Смесения отбор на Европа 
и е забележителен верният му престой в любимият му YMCA, 
въпреки че получава много предложения от гръцки отбори и от 
чужбина. Едва след края на състезателната си кариера, седна на 
скамейката на ПАОК за кратко време. Както всички спортисти на 
своето време, така и Т. Талиадорос се бе отличил в много спортове 
(освен баскетбола), като гребане, плуване, волейбол, дълъг скок и 
тенис на маса. Важна е и ролята му като вицепрезидент на Гръцката 
федерация по баскетбол. Почина на 25 май 2014 г., оставяйки 
голямо и безценно наследство на YMCA и на гръцкия баскетбол. 
През 2013 г., YMCA нарече на негово име историческата си закрита 
зала.

Беше „локомотивът“ на 
златния отбор на YMCA, 
който „обра” титлите през 
десетилетието 1947-1957 г. 
Анестис Петалидис беше 
едно от любимите деца на 
М. Цикинас, но този, който 
му изпрати първата покана 
да се включи в отбора, беше 
покойният Михалис Дзикас. 
А. Петалидис роден през 
1929 г. в Симферопол, Крим, 
и произхожда от понтийско 
семейство на бежанци. 

Бащината му къща беше в центъра на Солун. Като малък 
играеше футбол, едновременно беше плувец и играч по водна 
топка на Арис, заедно с по-късния президент на клуба Менелаос 
Хадзигеоргиу, като се занимаваше и с гребане.  Като младеж 
влиза в контакт с баскетбола. Още от началото на присъствието 
му в YMCA, М. Дзикас го отличава и го насърчава за младежкия 
отбор, с който дебютира през 1947 г. Още от първите мачове 
показва таланта си и по същото време се озовава в мъжкия 
отбор. През 1948 г., вече е член на основната петица. Беше 
водеща фигура, отличаваща се с баскетболния си хъс, имаше 
страхотен пас и беше отличен защитник, идеален за „специални 
мисии”. През 1952 г., е поканен в националния отбор, с който 
участва и в Олимпиадата в Хелзинки, а през същата година 
поема техническото ръководство на Арис. През 1954 г., заедно 
с Мавроскуфис, Цикинас, Клангас и Фурундзопулос създават 
първата Асоциация на реферите по баскетбол в Солун. Беше 
треньор на Арис от 1952 до 1973 г. Получи псевдонима „Патриарх” 
на баскетбола на Арис и се смята за един от ключовите участници 
в създаването на голямата империя на Арис през 80-те години. 
Остави последния си дъх на 7 Септември 2012 г. в Солун.

4.2.4.Такис Фурунтзопулос (1930-2017 г.) 4.2.5. Йоргос Мацукас (1930-2017 г.)

Такис Фурундзопулос е роден през 1930 г. в Ставрос, Халкидики. 
За пръв път е играл баскетбол в YMCA на 14-годишна възраст 
по настояване на А. Дзикас. С мъжкия отбор на YMCA дебютира 
през 1947 г. в мач от шампионата на Солун срещу Арис. Остава 
в YMCA до 1957 г., когато заедно с Анестис Петалидис се 
преместват в Арис, където играе година и половина. В края на 
състезателната си кариера се занимава с треньорство и основно 
със съдийство. През 1977 г. беше определен за международен 
рефер и за последно свири през 1981 г. в мач между Олимпиакос 
и Аполон Патра. Такис Фурундзопулос почина на 15 юни 2017 г.

Йоргос Мацукас е роден в Солун през 1930 г. и постъпва в YMCA 
още като малък, преди да избухне Втората световна война. 
Произхожда от Организацията на моряците на „Бялата кула”. 
Играе като плеймейкър и е един от големите играчи на мъжкия 
отбор, създаден и ръководен след войната от М. Цикинас, 
със съотборници Т. Талиадорос, А. Петалидис, В. Цигаридас, 
Т. Фурундзопулос. Оттегля се през 1960 г., за да продължи 
професионалната си кариера като нотариус. Почина на 13 
декември 2017 г.
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4.2.6.Вангелис Цигаридас (1931 г.) 4.2.7.Панделис Дедес (1936-2015 г.)

Вангелис Цигаридас е роден на 18 октомври 1931 г. в Солун.  Беше 
ключов член на YMCA до 1960 г., с изключение на сезон 1954-55 
г., когато се състезаваше за АЕК, докато е на военна служба в 
Атина. Успоредно с баскетбола се занимава с плуване, гмуркане, 
лека атлетика, футбол и волейбол. След като се оттегля от 
активна дейност като спортист, той се занимава с тренировки и 
работи с Анатолия, Арменики, ВАО, Ираклис и Аетос от Солун. 
Служи на баскетбола и като рефер, а по-късно бе член на борда 
на директорите на Гръцката баскетболна асоциация. 

Панделис Дедес е роден в Солун на 16 март 1936 г. Състезава 
се в YMCA до 1959 и през 1960 се прехвърля в Панатинайкос, 
където печели шампионата през сезона 1960-1961 г. Учи право в 
Солунския университет на Аристотел и беше отличен познавач 
на Спортното право. Беше честен човек и обожател на баскетбола. 
Водил е големи битки за прилагането на закона и правилата. 
Беше вицепрезидент на Гръцката баскетболна асоциация 
в продължение на едно десетилетие, като е представлявал 
Гръцката асоциация в международни конференции и комитети 
на FIBA. След напускането му от Гръцката баскетболна 
асоциация е ползвал богатия си юридически опит в спорта и 
се посветил на предоставянето на правни съвети на спортисти, 
треньори и клубове във всички спортове. През 1995 г., е първият 
грък, назначен за арбитър в Международния касационен съд в 
Лозана, по предложение на тогавашния Генерален секретар на 
FIBA Борислав Станкович, длъжност, която заемаше до смъртта 
си. Беше член на Съвета на директорите на YMCA много години. 
Почина на 4 юли 2015 г. 

4.3. Главните герои на отбора „чудо” от 
1970-те години

4.3.1.Лакис Цавас (1943 г.)

Това е една от най-важните 
фигури на баскетбола на 
Солун, за което свидетелства 
неговата кариера. Апостолос 
(Лакис) Цавас е роден на 
2 януари 1943 г. в Солун. 
Играе в YMCA от 1955 до 
1962 г., годината, в която се 
премества в АЕК, който го 
искаше за играч от 1960 г. В 
АЕК играе от 1962 до 1968 
г. и с него печели Купата на 
носителите на национални 
купи през 1968 г., участвайки 
в историческия финал със 

Славия Прага на стадион Панатинайкос. По време на престоя 
си в АЕК е печелил пет гръцки първенства (1963, 1964, 1965, 
1966 и 1968 г.), а също така е участвал във финалната четворка 
на Шампионската лига през 1966 г. Носил е 47 пъти фланелката 
на Националния отбор, с която вкара общо 151 точки. Участва 
и в Евробаскет през 1967, в Средиземноморските игри през 1967 
г. и Предолимпийския турнир през 1968 г. През 1969 г. Л. Цавас 
се връща в Солун за сметка на YMCA, за който се състезава още 
три години. В периода 1970-1971 г. беше едновременно играч и 
треньор, замествайки Тодорос Родопулос, който беше в САЩ за 
допълнително обучение. През 1973 г. спря да играе като спортист, 
но продължи да работи само като треньор на скамейката на 
Арменикос, YMCA и ПАОК. Беше федерален треньор за 24 
последователни години (1980-2004 г.), като играе важна роля 
във функционирането на програмата за развитие на Гръцката 
баскетболна асоциация. Като федерален треньор премина през 
всички отбори (деца, юноши, младежи, мъже). Лакис Цавас все 
още е активен доброволец в YMCA, близък е на баскетболния 
обор и е посланик на Музея на баскетбола.

4.3.2.Тодорос Родопулос (1944 г.)

Счита се за „ректор” на 
солунския баскетбол, за велик 
теоретик на спорта. Тодорос 
Родопулос е роден на 4 юни 
1944 г. в Солун.  Баскетболът 
го очарова и определи неговата 
личност.  Под ръководството 
на Мимис Цикинас започна 
да се състезава в YMCA от 
1955 до 1965 г. В продължение 
на около две години играе и в 
Арис, за да напусне кариерата 
си на възраст само 24 години. 
Треньорството започва 
да го интересува от най-

ранна възраст, тъй като в същото време поема техническото 
ръководство на „ Олимпос Саранда Еклисион”. През 1968 г., М. 
Цикинас го назначава за нов треньор на YMCA, което го води по 
пътя към успеха, създавайки невероятен набор от играчи, които 
се открояват с екипната си работа и с твърдата отбрана. През 1970 
г. пътува за първи път в САЩ със стипендия от YMCA и следва 
в областите на психологията на треньора и развитието на млади 
играчи в Университета YMCA в Спрингфийлд. Т. Родопулос 
остана в техническото ръководство на YMCA до 1974 г.  От 
1973 до 1977 г. работи като федерален треньор, като през 1975 
г., заедно с покойния Костас Анастасатос доведе националния 
детски отбор до спечелване на сребърен медал на Евробаскет, 
който се проведе на стадиона „Спортинг“. Работил е и за ПАОК, 
Ираклис, Филипос Тесалоники и Димокритос. През 1983 г., 
организира първия баскетболен лагер в Гърция (Salonica Basket-
ball Camp), след което основава първата Академия по баскетбол 
„Астерия“ в Панорама. Т. Родопулос е член на Асоциацията на 
треньорите на САЩ (NABC) в последните 45 години.
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4.3.3.Михалис Янузакос (1949 г.) 4.3.4. Дионисис Ананиадис (1952 г.)

Михалис Янузакос е роден в Козани на 19 август 1949 г. В YMCA 
идва за пръв път през 1964 г. и бързо се превръща във водещ 
играч на отбора, отличаващ се с атлетизма и силата си, с които 
играе близо до коша, желанието му за отбелязване на точки и със 
своя отскок. През сезона 1971-1972 г., бе трети по брой точки на 
първенството с фланелката на YMCA, след Аристидис Мумоглу 
и Такис Маглос. На следващата година бе втори по брой точки 
след Костас Диамандопулос. През 1974 г., Янузакос последва 
пътя на Л. Цавас към Атина и АЕК, където остава до 1980 г. През 
1981 г., се връща в Солун за да играе в Арис (1981-1982 г.). Има 147 
участия с мъжкия национален отбор (играе в Евробаскет през 
1973, 1975 и 1979 г.), на когото беше капитан и имаше 27 участия 
с националния младежки отбор. В края на кариерата си започва 
да работи като треньор с Ираклис, Аполон Патра, Олимпия 
Лариса, Кавала и много други. Бил е преподавател в Катедрата по 
физическо образование в Атина, Солун и Комотини и директор 
на треньорските училища. Двете му деца, Йоргос и Зои, също се 
занимаваха професионално с баскетбол.

Играч, ръководител, член и 
Вицепрезидент на Управителния 
съвет. Координатор на Комитета 
на доброволците на Музея на 
баскетбола на YMCA, Дионисис 
Ананиадис е приложил на 
практика мотото на Братството 
„начин на живот, за цял живот“, 
тъй като от средата на 60-те 
години служи от различни 
постове в YMCA. Роден е на 
1 февруари 1952 г. в Солун, 
присъединява се към Братството 
през 1962 г. и на 16-годишна 

възраст е повишен в мъжкия отбор, като влиза в историята 
като най-младият играч в Първа национална лига. Известният 
карикатурист от времето  Йоргос Акокалидис имаше идеята 
да визуализира в скици баскетболисти, които се отличаваха 
във висшата лига в края на 1960-те години и Д. Ананиадис бе 
нарисуван като... бебето, стиснало биберон, което лежеше в 
една люлка! Още с появата си в детския отбор Д. Ананиадис бе 
плеймейкър заради бързината си, за доброто боравене с топката 
и добрия контакт с коша. Той беше един от главните герои на 
големия отбор на YMCA в началото на 1970-те години. Превръща 
се в лидер, беше един от най-добрите реализатори в историята 
на Братството, но и на гръцкия шампионат. Участваше както 
в националния мъжки отбор, така и в младежкия. През 1977 
г., напусна YMCA и продължи кариерата си в Арис, с който 
стана шампион на Гърция през сезона 1978-1979 г. През 1982 г., 
се оттегля от активна дейност и се посвещава на своята наука, 
медицината, като дерматолог.

4.4. Започнаха от YMCA и се отличиха в 
гръцкия баскетбол

Прави първите си баскетболни стъпки в YMCA, където играе 
сравнително малко. Йоргос Трондзос е роден във Верия на 16 
февруари 1942 г. и се премества в Солун със семейството си на шест 
годишна възраст. Започва кариерата си в YMCA на 15 годишна 
възраст. С ръста си (достига 2,17 м.) беше невъзможно да остане 
незабелязан и бързо получи стипендия в Американския колеж. 
Премести се в Америка, като играе в турнира NCAA, работи с 
треньора на университета Гонзага Ханк Андерсон, и движението, 
което усъвършенства и го характеризира в следващите години, 
е неговият реверс (hook shot). Й. Трондзос се завръща в Солун 
в началото на 60-те години на миналия век, играе за кратко с 
YMCA, преди да замине за Атина в АЕК, с когото пише история 
(гръцки първенства, купа на носителите през 1968 и т.н.), 
постигайки почти всичко. След края на кариерата си се занимава 
с треньорска дейност (служи като треньор на AEK през 1980 г.). 
На 15 октомври 2016 г., преди мача с Лаврио, АЕК сваля завинаги 
блузата с № 6, която сега украсява покрива на стадион „ОАКА“. 
Й. Трондзос се е състезавал 136 пъти с националния отбор, 
като е отбелязал общо 1 545 точки и е участвал, между другото, 
в Евробаскет 1965, 1967, 1969 и 1973 г., в Предолимпийските 
турнири през 1965 и 1968 г. и в Средиземноморските игри през 
1967 и 1971 г. 

4.4.2. Йоргос Тронтзос (1942 г.)4.4.1. Федон Матеу (1924 – 2011 г.)

Федон Матеу се счита за една от 
най-важните фигури в историята 
на гръцкия спорт. Той е бил един 
несравним спортист с големи 
отличия в различни спортове, но 
спорта, който е обикнал и е послужил 
най-сериозно, е бил баскетболът.
Роден е на 12 юли 1924 г. в Солун и 
от ранна възраст се е занимавал с 
много спортове, като лека атлетика, 
плуване, водно поло, тенис на маса, 
стрелба и фехтовка.

Баскетбол, както той самият е разказал, за първи път е играл на 
откритото игрище на YMCA. Същевременно е бил лагерник и 
лагерен ръководител на лагера на YMCA в планина Пилио.
Като юноша той е спечелил националното първенство по 
хвърляне на камък, плуване, тенис на маса и гребане. Той се е 
състезавал няколко години като вратар в отбора по водно поло 
на Арис, Солун. Участвал е в Олимпийските игри в Лондон 
(1948 г.), като член на гребния отбор и в Олимпийските игри в 
Хелзинки (1952 г.), като член на баскетболния отбор.
Играл е баскетбол в Арис, Панатинайкос, Паниониос и Спортинг, 
и е бил един от първите гърци, които са играли в чужбина 
(Варезе, Италия).
44 пъти се е състезавал с гръцкия национален отбор, бележейки 
529 точки. Работил е като треньор в много отбори, включително 
Християнското братство на младите хора на Никеа. Той е 
създал женския отбор на Арис, с който е спечелил солунските 
първенства през 1947 и 1948 г.
Ръководил е мъжкия национален отбор в общо 103 мача, 
включително в три европейски първенства (1961 г., 1965 г., 1969 
г.). Той е бил треньор на националния отбор на въоръжените 
сили в продължение на 25 години и е бил два пъти избран за 
треньор на отбора на Европа. 



224 225

4.4.4. Никос Зисис (1983 г.)

Това е една от най-важните 
фигури на съвременния 
гръцки баскетбол. Името му 
се свързва с големи успехи 
за Националния отбор и 
има една от най-завидните 
биографии на спортист на 
континента. Никос Зисис е 
роден в Солун на 16 август 
1983 г. и прави първите си 
стъпки в баскетбола в YMCA. 
През лятото на 2000 г., той 

4.5 Една личност с голям принос в спорта, 
започнала от YMCA

4.5.1. Антонис (Нинос) Дзикас 1921-2013 г.

Антонис (Нинос) Дзикас е роден в Солун през 1921 г. Той е 
бил спортист в различни спортове, но в течение на времето е 
предпочел отборните спортове. От ранна възраст е участвал в 
баскетболните и волейболните отбори на YMCA. По-късно се е 
преместил в Ираклис, Солун, който отбор също така е обикнал 
и е послужил като спортист и мениджър. Когато по-късно се е  
преместил в Атина, той основава Ираклис Кифисиас. На 30.08.1974 
г. става член на Гръцкия олимпийски комитет, в който изпълнява 
различни длъжности (първи и втори заместник-председател), а 
от 1993 до 1996 г., той е бил Председател на комитета. Също така, 
е бил Председател и член в множество комитети, федерации, 
асоциации и отбори. Бил е ръководител на гръцката делегация 
на Олимпийските игри в Москва през 1980 г. Той е бил пионер в 
развитието и разпространението на Олимпийското образование, 
особено обичаше младите хора и си беше поставил доживотна 
цел да предава Олимпийските идеи на децата и учениците. Той 
е бил награден от президента на Гръцкия олимпийски комитет, 
Спирос Капралос, през 2009 г., за приноса му към Олимпийското 
движение. От малък е бил лагерник и лагерен ръководител в лагера 
на YMCA в планина Пилио, а до края на живота си е прекарвал 
летата си в лагера Агиос Йоанис. Между другото той е бил 
заместник-председател на Националния съвет на Християнското 
братство на младите хора на Гърция. Починал е на 92-годишна 
възраст, на 4 февруари 2013 г., и правилно се счита за една от най-
важните фигури в гръцкия спорт.

4.4.3. Сотирис Николаидис (1974 г.) 

Сотирис Николайдис е роден в Солун на 25 май 1974. Бил е член на 
детските, юношеските и мъжките баскетболни отбори на YMCA. 
През 1991 г., печели сребърен медал на детския Евробаскет. През 
1995 г., напуска YMCA заради ПАОК, където се състезава пет 
сезона, печелейки Купата на Гърция през 1999 г. Същата година 
носи националната мъжка фланелка в мач срещу Белгия. След 
това се прехвърля в Маруси, с когото през 2001 г. печели Купата 
Сапорта през 2001 г. Беше играчът, който на стадиона „Иринис ке 
филиас“ запечата триумфа с 2/2 изстрела, 15 секунди преди края 
на мача. Състезавал се е и в АЕК, Ираклис, Ретимно и Аполон 
Патра и има 48 участия с националните детски, юношески и 
младежки отбори. Днес Сотирис Николайдис следва треньорска 
кариера, като е сътрудничил два пъти (по различно време) на 
YMCA.

отива в Атина в АЕК, където игра до 2005 г. Оттогава Зисис се 
състезава само в чуждестранни отбори, като е преминал през 
много такива, като Бенетон Тревизо и ЦСКА Москва, докато 
през последните години се състезава в немския Бамберг. Печели 
трофея в Евролигата (през 2008 г. с ЦСКА Москва) и десетки 
купи и първенства (в Гърция, Русия, Италия, Германия). Носил 
е 273 пъти националната фланелка: 189 пъти с националния 
мъжки отбор (общо 1 455 точки). Печели много медали, два 
златни (Евробаскет (мъже) 2005 г., Евробаскет (младежи) 2002 
г.), два сребърни (Мундобаскет (мъже) 2006 г., Евробаскет 
(деца) 1999 г.) и два бронзови медала (Евробаскет (мъже) 2009 
г., Евробаскет (младежи) 2000 г.). На 24 февруари 2019 г., на мача 
Германия – Гърция в Бамберг, Зисис беше награден от Гръцката 
федерация за приноса си в гръцкия баскетбол. Никос Зисис е 
един от посланиците на Музея на баскетбола на YMCA.



226 227

МУЗЕЙ НА БАСКЕТБОЛА НА YMCA
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5.1. Сърцето на баскетбола бие в Музея на 
YMCA

YMCA днес разполага с единствения Музей на баскетбола в 
Гърция, като от 2005 г. е член на Международния съвет на 
музеите (ICOM). Музеят е създаден в рамките на проекта 
„Младежка мобилизация – културно наследство и атлетическа 
валоризация: YMC(H)A“ и се изпълни в рамките на Програмата 
за териториално сътрудничество Гърция-България 2007-
2013 г. Като проект е изпълнение на ангажимента на YMCA, 
като усилие да възстанови историческата си отговорност да 
предаде на бъдещите поколения чрез музея своята важна роля 
в популяризирането на баскетбола, тъй като бе входна врата на 
баскетбола в Гърция през 1919 г.

5.2. Откриването и паметните прояви

Проектът бе открит на 08.12.2013 г. в присъствието на всички 
спортни органи (представители на играчите, треньори, рефери, 
клубове, Съюзи, Федерации) в Солун. В една силно заредена и 
трогателна атмосфера бяха уважени от председателя на Съвета 
на директорите на YMCA, Йоанис Сосидис, пет важни личности 
от миналото, Тодорос Родопулос, Дионисис Ананиадис, Лакис 
Цавас, Михалис Янузакос и Йоргос Трондзос, като хора, 
отбелязали историята на баскетбола. Отличия бяха дадени и на 
страхотния отбор от периода 1969-1973 г.

5.3. Церемонията за именуването

Един ден преди това, на 7 декември 2013 г., се проведе церемонията 
за именуването на спортните зали на YMCA. На събитието, 
проведено в театър „Авлея“, бяха наградени председателите 
на Управителните съвети, допринесли за завършването на 
строителството: Василиос Пападимас, Теодосис Песмадзоглу, 
Йоанис Илиадис и Николаос Харацарис. Там бяха обявени 
новите имена на нашите спортни зали, по-конкретно Луис Рийз, 
Симеон Мавроскуфис, Мимис Цикинас и Такис Талиадорос. Така 
закритата зала в старата сграда носи името „Такис Талиадорос”, 
спортният център на YMCA „Мимис Цикинас”, спортната зала 

в подземната зона на спортния център „Симеон Мавроскуфис”, 
като Музеят на баскетбола на YMCA е посветен на паметта на 
Луис Рийз.
На покрива на централната зала на спортния център на YMCA 
беше поставен и банер с големите личности на Братството, 
като: Дж. Нейсмит, Л. Рийз, С. Мавроскуфис, M. Цикинас, Т. 
Талиадорос, Т. Родопулос, Л. Цавас, Й. Трондзос, Д. Ананиадис, 
М. Янузакос, С. Николайдис и Н. Зисис.

5.4. Колекцията на музея

Колекцията на музея, се състои предимно от исторически 
спортни предмети от историята на баскетбола. Основна цел е 
изследването, събирането и документирането на свързани с 
баскетбола предмети и архиви и подчертаването на неговата 
история, с позоваване на организацията, въвела спорта в Гърция, 
YMCA. В този контекст постоянната изложба е съставена 
от лични предмети на известни личности, допринесли за 
разпространението и развитието на спорта, медали и грамоти, 
купи, стара екипировка от откритата площадка, униформи на 
отбора, топки и сувенири от големи международни събития 
и разбира се богатите фотографски и архивни материали в 
подкрепа на темата на музея:
- Изобретяването от Джеймс Нейсмит за баскетбола през 
1891 г. в колежа YMCA, в Спрингфийлд, Масачузетс, САЩ, и 
решаващият принос на YMCA за глобалното разпространение 
на баскетбола.
- Разпространението на баскетбола от ръководителите на YMCA 
в Солун (1919 г.) и решаващият принос на YMCA-Солун в 
разпространението и еволюцията на спорта.
- Историята на баскетболните отбори на YMCA от 1920 г. до 
днес, с особен акцент върху 40-те, 50-те и 70-те години.
- Представяне на известни личности, които действаха в YMCA 
и го превърнаха в една от най-важните спортни и културни 
организации, начело с Луис Рийз (в чиято памет е посветен 
музеят).
- Историята на откритата площадка по баскетбол на YMCA. 
- Изявите на баскетболисти с международно признание.
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5.5. Образователните програми

От 2013 г. до днес стотици училища и хиляди ученици имаха 
възможността да посетят музея, чрез специални образователни 
програми, реализирани от YMCA. Музеят е посетен от групи, 
треньори, асоциации и агенции от Гърция и от чужбина. Музеят е 
посетен от видни личности на спорта – баскетболисти, треньори, 
отбори, клубове и организации от страната и от чужбина. Много 
от тях са дарили лични вещи, обогатили колекциите му.
Музеят на баскетбола е създаден с цел да подчертае и популяризира 
ролята на YMCA в развитието и разпространението на спортното 
образование и спорта в Гърция. Въпреки това, в залите на 
музея, е изложена и историята на гръцката професионална 
баскетболна лига, чрез изложбата на спортни материали 
на Гръцката асоциация на баскетболните отбори, тъй като 
професионалният спорт е еволюцията на любителския спорт, 
като ентусиазираното внасяне на обекти в Музея от самото му 
създаване, води до необходимостта, в края 2019 г. за разширяване 
на изложбеното пространство с нови теми за цялостно 
представяне на историята на спорта в Гърция (по съответната 
Европейска програма PROMO-YMC(H)А, която се съфинансира 
от фондовете на Европейския фонд за регионално развитие и от 
национални средства на държавите, участващи в партньорска 
програма INTERREG VA ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ за периода 2014-
2020 г.). Новите раздели се фокусират върху изтъкването на 
историята на националния отбор по баскетбол и на работата 
на основните баскетболни организации в Гърция. Гръцката 
федерация по баскетбол, Гръцката асоциация на баскетболните 
треньори, Солунската асоциация на баскетболните съдии, 
Гръцката асоциация на баскетболните съдии и Гръцката 
асоциация на баскетболистите в инвалидна количка, както и 
важна документация от международния баскетбол.

Топката на Евробаскет 2005 г., годината, в която националният ни 
отбор изкачи върха на Европа (Архив на YMCA)

Музеят на баскетбола на YMCA се намира на партера на спортния център „Мимис Цикинас” (Архив на YMCA)
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На входа на музея, посетителят може да прочете информация за големи личности на баскетбола, които изиграха важна роля 
за разпространението на спорта в Гърция (Архив на YMCA)

В музея на YMCA е старото дървено табло от откритото игрище, рамкирано от една страхотна снимка от дербито 
Арис-ПАОК (Архив на YMCA)
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Изрезки от различни вестници за успехите на баскетболния отбор (Архив на YMCA)

Старата фланелка на баскетболния отбор на YMCA, както и личните вещи на тогавашния супериграч Такис Талиадорос 
(Архив на YMCA)
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Витрини със спортни обувки на известни играчи и редки вещи на баскетболни звезди (Архив на YMCA)

Две легенди на световния баскетбол, Никос Галис и Панайотис Янакис, в Музея на баскетбола на YMCA, на мероприятието за 
откриването на крилото за професионалния баскетбол (Архив на YMCA)
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Снимка от мероприятие на YMCA, посветено на паметта на Анестис Петалидис и Йоргос Дедес. Виждат се ветераните баскетболисти, Д. Петрас, 
А. Трифонидис, А. Гугулис и Й. Мацукас, роднини на почетените, както и бившият президент на YMCA, Я. Илиадис (Архив на YMCA)

Йоргос Мацукас, Такис Фурундзопулос и Вангелис Цигаридас, играчи от „златния“ отбор на YMCA през 1950-те години, почетени на първата 
годишнина на Музея (Архив на YMCA) 
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Възстановяване на известната сцена с обърнатия стол, превърнат в кош от членове на YMCA (Архив на YMCA) Йоргос Трондзос, легендарна личност на гръцкия баскетбол, който започна кариерата си от YMCA, при откриването на Музея (Архив на YMCA)
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Цялата жива история на YMCA на една снимка по време на откриването на Музея (Архив на YMCA) На 7-ми Декември 2013 г., YMCA организира мероприятие за именуването на спортните си съоръжения. Паметни плочи, връчени на потомците 
на четири големи личности (Луис Рийз, Симеон Мавроскуфис, Такис Талиадорос и Мимис Цикинас). Почетени бяха бившите Председатели на 
YMCA, допринесли в реализацията на новите съоръжения (Архив на YMCA)
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Генералният секретар на FIBA, Андреас Занглис, по време на паметно събитие за П. Дедес и А. Петалидис на 27.12.2015 г. 
(Архив на YMCA)

Ветерани баскетболисти, представители на организации, бившият ръководител по спортни въпроси на YMCA, а в средата Председателят на 
Гръцката федерация по баскетбол, Георгиос Василакопулос, по време на негово посещение в Музея на 06.02.2016 г. (Архив на YMCA)
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6. 1919-2019 г.: YMCA празнува „100 години 
баскетбол в Гърция“
 
През 2019 г., бяха навършени 100 години от появата на баскетбола 
в Гърция.  YMCА, както и град Солун, бяха входната врата на 
спорта в Гърция. В резултат на това, YMCА, носещ предимно 
историческата отговорност към спорта, който Братството 
първи път култивира, пое инициативата да отбележи тази 
важна година за гръцкия баскетбол. Тържествата бяха под 
егидата на президента на Република Гърция, г-н Прокопиос 
Павлопулос.
На пресконференция, проведена на 12.12.2018 г. в присъствието 
на представители от областта на политиката, местната власт, 
спорта, баскетбола и медиите, YMCА обяви серия от действия 
за отбелязване на 100-годишнината на баскетбола в Гърция.
В рамките на празненствата бяха проведени детски баскетболни 
турнири, състезания зад линията за три точки и семинар 
за треньори в сътрудничество с Асоциацията на гръцките 
баскетболни треньори в спортния център на YMCА „Мимис 
Цикинас“ по време на All Star Game, организиран от Асоциация 
на гръцките професионални баскетболни клубове и Асоциация 
на гръцките професионални баскетболисти, в град Солун, 
със съдействието на Община Солун и други баскетболни 
организации бяха проведени турнири „3 по 3“ в Неа Паралия, 
бяха проведени мачове за турнира „Мавроскуфия“ и семинар 
за треньори за млади хора в спортния център на YMCА „Мимис 
Цикинас“. Като най-важно събитие трябва да се отбележи 
откриването на новото крило на музея на баскетбола от 
президента на Република Гърция, г-н Прокопиос Павлопулос, 
на 27 октомври 2019 г.
Голяма част от празненствата бяха част от проекта PROMO-
YMC(H)А, който беше съфинансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие и от национални средства на държавите, 
участващи в INTERREG VA ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, 2014-2020 г.

Красива снимка с присъствието на всички баскетболни отбори на YMCА (Архив на YMCА)
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В рамките на празненствата YMCА уважи всички бивши капитани от мъжките отбори (Архив на YMCА) Краят на детския турнир, проведен в спортната зала „Мимис Цикинас“, през април 2019 г., включен в програмата PROMO-YMC(H)
А, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от национални средства на държавите, участващи в INTERREG VA 
ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, 2014-2020 г. (Архив на YMCА)
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Снимка от пресконференцията с тема дейностите на YMCА за 100-годишнината на баскетбола в Гърция (декември 2018 г.). Участват 
(отляво): М. Янузакос, Й. Сосидис, Д. Ананиадис, Л. Цавас, а на трибуната е Т. Феланис. Събитието е включено в програмата PROMO-
YMC(H)А, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от национални средства на държавите, участващи в INTERREG 
VA ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, 2014-2020 г. (Архив на YMCА)

Американските треньори Хал Уисел и Скот Уисел между Дионисис Ананиадис и Димитрис Караискос, по време на семинара за треньори, 
включен в програмата PROMO-YMC(H)А, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от национални средства на 
държавите, участващи в INTERREG VA ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, 2014-2020 г. (Архив на YMCА)
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ИЗТОЧНИЦИ – БИБЛИОГРАФИЯ

Исторически архив на YMCА
Архив на вестници
Проучване за историята на баскетбола в архивите на вестниците 
бе направено в архива на Асоциацията на редакторите на 
Македония и Тракия.
Използвани са архивни материали от вестниците:
МАКЕДОНИЯ/ТЕСАЛОНИКИ, ЕЛИНИКОС ВОРАС, ТО ФОС, 
АТЛИТИКИ ДРАСИС, МАКЕДОНИКА НЕА, ТАХИДРОМОС 
ВОРИУ ЕЛАДОС, АТЛИТИКА НЕА. 

Списания: 
• Атлитисмос, Трипонто (100 години баскетбол, 1891-1991 г.)
• All Star Basket (специално издание за 100 години YMCА)
• Тесалоникеон полис: Спортът на бежанците (брой 15)

Библиография
• Истории за кошове (Изд. Епикентро, Сотирис Теологидис)
• Солун: Градът на баскетбола (Изд. Гръцка академия по баскетбол, 
Н. Карайоргис, П. Хорозоглу, Г. Сиридис, В. Влахопулос)
• Федон Матеу: Шестдесет години в гръцкия баскетбол (изд. 
Кактос)
• Атлетичната история на YMCА (Исторически център на Солун)
• В стария Солун (Изд. Малиарис, Ламброс Цакцирас)
• Френската армия в Солун – Нейната мирна дейност в Македония 
(1915-1918 г., Антонис Сатразанис)
• Журналистика на Солун (3-ти том): Принос към историята на 
печата, 1923-1941 г. (изд., Кандилакис Манолис)
• 1911-2011 г.: Един век история (специален брой на вестник 
„Македония“)
• Солун, Градът на призраците (изд. Александрия, Марк Мазауър)
• Солун въздиша на стадионите (16 текста за стария Солун на 
футбола и баскетбола, изд. IANOS)
• Спортна история на YMCА (Център по история на Солун)
•Албум YMCА (Публикация на Солунската културна 
организация, 1997 г.)
• Спомени от стария Солун (Изд. Малиарис)
• Спортната история на Арис, 1914-2004 г. (Център по история 
на Солун)

• Звездите: 90 години баскетбол на ПАОК 
• „Историята на Ираклис в баскетбола“ (Изд. Омилос 1899, 
Александрос Икономидис)
• Исторически преглед на Физическото възпитание и Спорта в 
Гърция (Salto, Евангелос Албанидис)
• Гръцкият спорт в Измир, 1890-1922 г. (изд. Балта, Андреас 
Балтас)
•Гръцката атлетическа асоциация „Понтос“ Мерзифунда 
(Теофанис Малкидис)
• Великите моменти на гръцкия баскетбол (изд. Ливанис, Димос 
Маникас)

Свидетелства:
Дионисис Ананиадис, Такис Талиадорос, Михалис Янузакос, 
Тодорос Родопулос, Лакис Цавас, Костас Богациотис, Аристидис 
Мумоглу, Стергиос Гусиос, Спирос Вугиасspingfield college ar-
chives, Никос Kерамевс, Вирон Алексиадис, Такис Фурундзопулос, 
Вангелис Цигаридас, Йоргос Мацукас, Янис Илиадис, Йоргос 
Проестос, Йоргос Цобанакис, Янис Йоанидис, Йоргос Бусварос, 
Макис Пиритидис, Акис Талиадорос, Сотирис Николайдис, 
Костас Белулис, Костас Цикинас, Анна Мавроскуфи, Манолис 
Андреадакис, Стратос Вамвакудис, Такис Ксуридас, Вангелис 
Фридас.

Снимки: 
Исторически архив на YMCA, Музей на баскетбола на YMCA, 
частни колекции, Springfield College Archives and Special Collec-
tions.   
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