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    ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Δημήτρης Δ., Χρήστος Μ., Κωνσταντίνος  Θ.,  Χαράλαμπος Π. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ομάδα μας ερεύνησε εντατικά την ιστορία του μπάσκετ στην Ελλάδα και με την 
επίδραση που είχε και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, πέρα από τον αθλητισμό. 
Επιπρόσθετα, ασχοληθήκαμε και με μεγάλες προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην ιστορία του αθλήματος, όπως επίσης και με οργανισμούς που έχουν μείνει 
στην ιστορία για την προσφορά τους. Έπειτα από το τέλος της εργασίας μας, 
καταλάβαμε  πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα σαν την Ελλάδα να διακρίνεται σε 
κάποιο σπορ και να γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το μπάσκετ, 
διαφημίστηκε ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας μας και γίναμε εθνικά περήφανοι 
κατακτώντας πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις. 
 

ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
  
Το μπάσκετ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1918 μέσω της ΧΑΝ. Η ΧΑΝ  
διέδωσε το άθλημα σε σχολεία και σε συλλόγους, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να 
διοργανώνει και αγώνες. Ουσιαστικά, η επίσημη περίοδος για το ελληνικό μπάσκετ 
αρχίζει το 1927. Δύο χρόνια αργότερα μάλιστα διοργανώθηκε το πρώτο πρωτάθλημα 
με Πρωταθλητή τον Πανελλήνιο. Το 1932 εμφανίστηκε η Πανεπιστημιακή ομάδα 
των Αθηνών, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του αθλήματος στην 
προπολεμική περίοδο.  
 
Το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος Ανδρών διεξήχθη το 1936 στην 
Κωνσταντινούπολη. Επιπρόσθετα, ο πρώτος αγώνας της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1958.  Επίσης, το 1970 δημιουργήθηκε η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΕΟΚ) με έδρα την Αθήνα. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος της FIBA, η παγκόσμια 
αθλητική ομοσπονδία που ορίζει τους κανόνες του μπάσκετ καθώς και την σειρά των 
πρωταθλημάτων των εθνικών ομάδων 
 

ΧΑΝ 
 

Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύεται ως σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό  το 
1921. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους, γι` αυτό και 
τα προγράμματα που αναπτύσσει απευθύνονται κυρίως σ΄ αυτούς. Στόχος της είναι η  
ανάλογη ανάπτυξη της ψυχής, του πνεύματος και του σώματος και η  ομαλή 
κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων. Οι άνθρωποι που αποτελούν τη διοίκηση της 
ΧΑΝ  είναι εθελοντές και προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης 
μας. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της εισάγοντας και διαδίδοντας ομαδικά αθλήματα 
και αθλοπαιδιές όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ, την οργανωμένη κατασκήνωση και την 
ναυαγοσωστική παιδεία, την εκπαίδευση στελεχών, την κατάρτιση μέσω νυχτερινών 
σχολών  όπως λογιστική, ξένες γλώσσες, γυμνάσιο, την οργάνωση ομάδων 
κοινωνικής προσφοράς και παρέμβασης στις εκάστοτε ανάγκες της κοινότητάς μας. 
 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 



 2 

Η οικονομία κάθε χώρας εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων και συσχετίζεται 
άμεσα με αυτούς. Ο αθλητισμός είναι ένας από αυτούς. Ειδικότερα κάποια 
συγκεκριμένα σπορ όπως το μπάσκετ συντελούν στην ανάπτυξη της. Πιο 
συγκεκριμένα, λόγω της ανάπτυξης του αθλήματος στη χώρα μας, αυξήθηκαν 
ραγδαία τα κέρδη των αθλητικών σωματείων, κυρίως λόγω των χορηγιών από 
εταιρείες. Επιπρόσθετα, μετά τις πρώτες ελληνικές επιτυχίες, στις οποίες θα 
αναφερθούμε παρακάτω, το ελληνικό μπάσκετ έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλο τον 
κόσμο, κάτι που είχε ως συνέπεια την αύξηση των κερδών και τη δημιουργία 
ομάδων-κολοσσών στον ελληνικό αθλητισμό. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι λόγω 
της άνθησης του μπάσκετ, επωφελήθηκαν και άλλα αθλήματα (ποδόσφαιρο, βόλεϊ). 
Παρ’ όλα αυτά, την σημερινή εποχή λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει όλη 
την Ευρώπη, γίνεται από όλους αντιληπτό ότι ο αθλητισμός έχει δεχθεί σφοδρό 
πλήγμα. Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα, την υποβάθμιση σχεδόν όλων των 
αθλητικών σωματείων της χώρας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι 
σπουδαίες ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η ΜΕΝΤ, ο ΒΑΟ κ.α. 
έχουν χάσει τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στον ελληνικό αθλητισμό, λόγω της 
έλλειψης πόρων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο αθλητισμός και η οικονομία 
σχετίζονται άμεσα. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ 
 
Το χορό των ελληνικών επιτυχιών άνοιξε η ΑΕΚ το 1968 κερδίζοντας το πρώτο 
ευρωπαϊκό κύπελλο που έχει κατακτήσει ποτέ ελληνικός σύλλογος στο μπάσκετ. 
Στον τελικό του κυπέλλου Σαπόρτα, που έγινε στην Αθήνα. επικράτησε της Σλάβια 
Πράγας. Τη δεκαετία του ’90 το ελληνικό μπάσκετ έφτασε στην κορυφή της 
Ευρώπης ουκ ολίγες φορές. Στο ίδιο κύπελλο θριάμβευσε και ο ΠΑΟΚ το 1991. 
Μετά από 2 χρόνια το κύπελλο κατέκτησε ο Άρης επικρατώντας της τουρκικής Εφές 
Πίλσεν. Το 1994 και το 1995 έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός 
όμως ηττήθηκε ισάριθμες φορές, ενώ την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός στέφθηκε 
Πρωταθλητής Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Την επόμενη χρονιά η 
Ευρωλίγκα παραμένει στην χώρα μας, καθώς ο Ολυμπιακός κατακτά το τρόπαιο. Το 
2000 η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κερδίζουν στους τελικούς του Σαπόρτα και της 
Ευρωλίγκα αντίστοιχα, ενώ το 2001 το κύπελλο Σαπόρτα κατέκτησε και το Μαρούσι. 
Το 2002, 2007, 2009 και 2011 ο Παναθηναϊκός γίνεται αυτοκράτορας του 
Ευρωπαϊκού μπάσκετ φτάνοντας τις έξι ευρωπαϊκές κατακτήσεις. Τέλος το 2012 ο 
Ολυμπιακός ανατρέπει όλα τα προγνωστικά και κερδίζει στον τελικό της Ευρωλίγκας 
την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παρόλο που έχανε με 19 πόντους. Στα τέλη του 20ου αιώνα και 
στις αρχές του 21ου, συμπεραίνουμε ότι το άθλημα βρέθηκε στο απόγειο των 
επιτυχιών και της δημοτικότητας του. 
           
   ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ-ΕΘΝΙΚΗ 
 
Η Εθνική Ελλάδος έχει συμμετάσχει σε 21 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα έχοντας 
σημειώσει δύο κατακτήσεις, το 1987 και το 2005. Η πρώτη, το 1987, ήταν απρόσμενη 
καθώς αν και διεξάχθηκε στην χώρα μας, κανείς δεν περίμενε αυτό που θα 
ακολουθούσε! Στον τελικό, επικράτησε της Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας με 103-101 
χάρη σε δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στο τέλος. Η συγκεκριμένη 
επιτυχία μετέτρεψε το μπάσκετ σε εθνικό άθλημα και ήταν το έναυσμα για τις 
μετέπειτα επιτυχίες που θα ακολουθούσαν. 
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 Το 2005 η αναγεννημένη Εθνική ομάδα με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο 
οποίος ως παίκτης κατέκτησε το Ευρωπαϊκό του ’87, κατάφερε να προκριθεί στον 
τελικό ύστερα από ένα δραματικό ημιτελικό. Επικράτησε της Γαλλίας με 67-66, με 
τον Δημήτρη Διαμαντίδη να ευστοχεί σε τρίποντο με το τέλος του αγώνα και να δίνει 
την πρόκριση στην Ελλάδα. Στον τελικό δεν δυσκολεύτηκε να υπερπηδήσει το 
εμπόδιο της Γερμανίας, κερδίζοντας με 78-62 και χαρίζοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό 
κύπελλο εθνικών ομάδων στη χώρα μας. 
Την επόμενη χρονιά η Εθνική ομάδα έφτασε ως τον τελικό του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου. Η Ελλάδα θριάμβευσε στον ημιτελικό επί της πανίσχυρης Αμερικής. Τη 
δυναμική του αντιπάλου αντικατοπτρίζει πλήρως το προσωνύμιο (DREAM TEAM). 
Αν και όλα τα προγνωστικά ήταν εναντίον τους, οι Έλληνες αθλητές κέρδισαν με το 
ιστορικό 101-95 φτάνοντας στον τελικό της διοργάνωσης. Η συνέχεια δεν ήταν 
ανάλογη καθώς στον τελικό ηττήθηκε από την Ισπανία. Η Εθνική είχε μείνει στην 
επικράτηση επί των Αμερικάνων με αποτέλεσμα να μην παρουσιάσει το ίδιο μπάσκετ 
και με τους Ίβηρες. 
Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης παρουσιάστηκε το 2007 στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας. 
Στην έδρα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, ηττήθηκε στον ημιτελικό από τους 
διοργανωτές και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. 
Έπειτα από δύο χρόνια, στο Ευρωπαϊκό της Πολωνίας κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο. Αν και ηττήθηκε από την Ισπανία στον ημιτελικό για άλλη μια φορά, η 
Εθνική νίκησε στον Μικρό Τελικό τη Σλοβενία και δίκαια κατέλαβε την Τρίτη θέση. 
Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη επιτυχία για της Εθνική μπάσκετ που όμως ακόμα 
και σήμερα βρίσκεται μέσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. 
 
   ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ      
 
Στα γήπεδα του ελληνικού μπάσκετ φιλοξενήθηκαν αμέτρητες προσωπικότητες του 
παγκόσμιου αθλητισμού αλλά και Έλληνες. Ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης, ο Μιχάλης Γιαννουζάκος ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Νίκος 
Μπουντούρης, ο Γιώργος Σιγάλας, ο Νίκος Οικονόμου, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο 
Μιχάλης Κακιούζης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο Δημήτρης 
Διαμαντίδης, ο Βασίλης Σπανούλης αλλά και παλαιότεροι όπως ο Γιώργος 
Κολοκυθάς, Απόστολος Κόντος, ο Τζον Κόρφας, ο Μάνθος Κατσούλης, ο Μηνάς 
Γκέκος, ο Στηβ Γιατζόγλου  τα αδέρφια Σπανουδάκη,o Φαίδων Ματθαίου, ο Ντέιβιντ 
Στεργάκος και ο Τάκης Κορωναίος. 
 
Επιπρόσθετα, οι ξένες προσωπικότητες που έχουν αγωνισθεί στην Ελλάδα για χάρη 
των καλαθοσφαιρικών συλλογών είναι εξίσου πολλές και πιθανότατα πιο γνωστές. 
Μερικοί από αυτούς είναι: ο Ντομινίκ Γουίλκινς που έφτασε στη χώρα μας ως 
μεγάλος ανταγωνιστής, στα παρκέ του ΝΒΑ, του Μάικλ Τζόρνταν. Επίσης μια ακόμα 
πολύ μεγάλη προσωπικότητα που αγωνίστηκε στο NBA και αναδείχθηκε στον 
ΠΑΟΚ, ήταν ο Πέτζα Στογιάκοβιτς, ιδιαίτερα αγαπητός από τους φιλάθλους του 
ΠΑΟΚ. Άλλοι αξιοσημείωτοι ξένοι που πέρασαν από τη χώρα μας είναι μεταξύ 
άλλων ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Ντίνο Ράτζα, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Μίλαν 
Τόμιτς, ο Ντάρυλ Μίντλετον ο Ντράγκαν Τάρλατς, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο 
Σλόμπονταν Σούμποτιτς, ο Γουόλτερ Μπέρι, ο Ζάρκο Πάσπαλι, ο Νταμίρ 
Μουλαομέροβιτς, ο Νίκολα Βούισιτς, ο Ραμούνας Σισκάουσκας κ.α. Εν ενεργεία 
σπουδαίοι αθλητές που έχουν αγωνισθεί στην Ελλάδα είναι ο Μάικ Μπατίστ, ο 
Μίλος Τεόντοσιτς, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Λίνας Κλέιζα και ο Νίκολα 
Πέκοβιτς. 
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