
YMCA Basketball Museum

Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.



The Young Men’s Christian Association 
of Thessaloníki was founded in 1921 as 
a non-profit social Organization. The of-
fered services, activities and programs 
are aimed mainly at young people. 

The mission of the Organization is to 
advocate and promote the spiritual, 
intellectual and physical well-being 
as well as the social responsibility of 
young people.

Members, staff and volunteers of the 
Thessaloníki YMCA include men, wom-
en and children of all ages and from all 
walks of life. It has already completed 
90 years of continued action in our city. 

The initial objectives of the Organization were to introduce and promote 
•	Team sports & activities such as 

basketball and volleyball

•	Organized camping and lifeguard 
education

•	Leadership training and spiritual 
studies

•	Adult education classes in languag-
es, accountancy, computers, Fine 
Arts, handicrafts, Ceramics

•	Secondary education

•	Training programs focusing on 
serving and supporting the needs of 
our community.

Over the last 90 years we have been 
privileged to offer athletic, recreational 
and social services to individuals and 
communities in our city and we keep 
on supporting, encouraging and giving.

The YMCA of Thessaloniki

Thessaloniki YMCA Basketball Museum
The unique Basketball Museum in the country 
was founded in order to display and promote 
the decisive role that the YMCA has played in 
the development and propagation of sports ed-
ucation in Greece. It is of great significance that 
the museum stands exactly on the spot where 
for the very first time in Greece a basketball 
bounced on 1919, on the spot where the first 
makeshift basket was erected.

The YMCA is where the past, the present and 
the future come together. Towards the goal of 
preserving historical memory, through this mu-
seum, the YMCA honors the unique individuals 
who served and advocated its principles, values 
and ideals with enthusiasm and helped elevate 
the YMCA to one of the most important cultural 
and athletic institutions.

The famous basketball 
teams of YMCA, interactive 
tour, copies of athletes in 
physical size, electronic 
platforms and interactive 
games are some of its 
exhibits that are constantly 
enriched.

Replica leather drawstring basketball, 1905

Πιστό αντίγραφο δερμάτινης μπάλας μπάσκετ με κορδόνι, 1905

1921 Basket / 1957 Thessaloniki Basketball Championship / 1921 

Voleyball. 

1921 Μπάσκετ / 1957 Κύπελλο Θεσσαλονίκης / 1921 Βόλεϊ



1961 Aris - PAOK game at YMCA

1919,  The first basketball photo in Greece 

1919, Η πρώτη φωτογραφία μπάσκετ στην Ελλάδα

1970 Basketball team Η ομάδα του 1970

Η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης
Η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε ως 
σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκο-
πικό το 1921. Οι δραστηριότητές της 
επικεντρώνονται στους νέους ανθρώ-
πους, γι’ αυτό και τα προγράμματα που 
αναπτύσσει απευθύνονται κυρίως σ’ 
αυτούς. Αποστολή της οργάνωσης είναι 
η ισόρροπη ανάπτυξη της Ψυχής, του 
Πνεύματος και του Σώματος και η ομαλή 
κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων.

Οι άνθρωποι που μετέχουν σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης του Σωματείου είναι 
εθελοντές και προέρχονται από όλα τα 
κοινωνικά στρώματα της πόλης μας. 

Η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε 
90 χρόνια έντονης παρουσίας στην 
πόλη μας. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές 
της εισάγοντας και διαδίδοντας ομα-
δικά αθλήματα και αθλοπαιδιές, όπως 

το μπάσκετ, το βόλεϊ, την οργανωμένη 
κατασκήνωση και τη ναυαγοσωστική 
παιδεία, την εκπαίδευση στελεχών, την 
κατάρτιση μέσω νυχτερινών σχολών, 
όπως λογιστική, ξένες γλώσσες, γυμνά-
σιο, καθώς και την οργάνωση ομάδων 
κοινωνικής προσφοράς και παρέμβα-
σης στις εκάστοτε ανάγκες της κοινότη-
τάς μας. Έκτοτε, συνεχίζει το κοινωνικό 
και αθλητικό της έργο. 

Το Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.
Το μοναδικό Μουσείο Μπάσκετ στη χώρα 
ιδρύθηκε, με σκοπό την ανάδειξη και προβο-
λή του ρόλου της στην εξέλιξη και διάδοση 
της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα. Το ση-
μαντικότερο είναι ότι το Μουσείο βρίσκεται 
ακριβώς στο σημείο όπου το 1919 πρωτο-
χτύπησε μπάλα μπάσκετ στην Ελλάδα, στο 
σημείο όπου στήθηκε το πρώτο αυτοσχέδιο 
καλάθι. 

Με τη δημιουργία του Μουσείου Μπάσκετ, 
η Χ.Α.Ν.Θ. εκπληρώνει την ιστορική υπο-
χρέωση να διατηρήσει και να αναδείξει την 
ιστορική μνήμη και να τιμήσει τις προσωπι-
κότητες που υπηρέτησαν τα αθλητικά ιδεώδη 
και τις ηθικές αξίες της, αναδεικνύοντάς την 
σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς 
αθλητισμού και πολιτισμού της Ελλάδας.

Οι ιστορικές ομάδες της Χ.Α.Ν.Θ., 
διαδραστική ξενάγηση, σπάνια 
εκθέματα, αντίγραφα αθλητών 
σε φυσικό μέγεθος, ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες, και διαδραστικά 
παιχνίδια αποτελούν μερικά από 
τα εκθέματά του που διαρκώς 
εμπλουτίζονται.



Thessaloniki YMCA
YMCA Square

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης
Πλατεία ΧΑΝΘ

Thessaloniki 54621 Θεσσαλονίκη
 0030 2310 241.007  (-812) 

yymca.gr   Rmuseum@ymca.gr  fb BMuseumYMCA

Document officialising the creation of FIBA and the 
first Greek Basketball books

Ιδρυτική διακήρυξη της FIBA και τα πρώτα ελληνικά 
βιβλία μπάσκετ

«Η YMCA εφεύρε το Basketball το 1891 και η ΧΑΝ το έφερε στην Ελλάδα το 1919» 
«YMCA invented Basketball in 1891 and YMCA brought it to Greece in 1919»


