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21 ΧΡOΝΙΑ ΖΩHΣ ΚΑΙ ∆ΡAΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΥΛΛOΓΟΥ ΦΙΛAΘΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΣY∆ΝΕΫ!

Χαρούμενα Γεννέθλια στον ομογενειακό 
φορέα! Να τα εκατοστήσεις ΑΕΚ!
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Η αίθουσα Haldon Function 
Centre στο προάστιο του 
Λακέµπα είχε µετατραπεί σε 
έντονο κιτρινόµαυρο χρώµα 

µε τον δικέφαλο αετό να δέσποζε 
στους τοίχους, στα τραπέζια και βε-
βαίως στις γραβάτες και στα κασκώλ 
που φορούσαν οι φανατικοί οπαδοί. 
Ο λόγος για την ετήσια χοροεσπε-
ρίδα του οµογενειακού συλλόγου 
φιλάθλων της Αθλητικής Ένωσης 
Κωνσταντινουπολιτών ή όπως είναι 
καλύτερα γνωστή η ποδοσφαιρική 
οµάδα, της Α.Ε.Κ. που πραγµατο-
ποιήθηκε το περασµένο Σάββατο 14 
Μαϊου 2016 µε την παρουσία αρκε-
τών µικρών και µεγάλων συµπαροί-
κων από την Ελληνική παροικία του 
Σύδνεϋ. Ένα από τα πρόσωπα που 
τίµησε µε την παρουσία του την χο-
ροεσπερίδα ήταν ο ο πάλαι ποτέ επι-
τυχηµένος τερµατοφύλακας της οµά-
δας Σπύρος Οικονοµόπουλος. Χρέη 
τελετάρχη ανέλαβε µε χιούµορ αλλά 
και µε την αρµόζουσα σοβαρότητα 
ο γνωστός οµογενειακός παράγο-
ντας και Γραµµατέας του Συλλόγου 
Φιλάθλων της Α.Ε.Κ. κος Κώστας 
Καποδίστριας. Ο κος Καποδίστριας 
επεσήµανε, καλωσορίζοντας τους 
φιλάθλους και τους επισήµους, πως 
η αγαπηµένη οµάδα πολλών ατό-
µων, η Α.Ε.Κ., επανήλθε πια στο 
ποδοσφαιρικό στερέωµα µετά από 
τον υποβιβασµό της τα τελευταία 

χρόνια στις κατώτερες εθνικές του 
ελλαδικού ποδοσφαρικού πρωτα-
θλήµατος. Από τους επίσηµους που 
παρέστησαν στην εκδήλωση ήταν 
ο ∆ιευθυντής της Τράπεζας  Delphi 
κος Κώτσας Παύλου, ο ∆ιευθυντής 
του εικοσιτετράωρου Ελληνικού 
ραδιοφωνικού σταθµού του Σύδ-
νεϋ «2ΜΜ» κος Γιάννης Μεράβο-
γλου και η εκπαιδευτικός κα Μαρία 
Λώµη, η πρόεδρος της Παµµεση-
νιακής Ένωσης Σύδνεϋ κα Τζούλη 
Τσαρίδη και το άλλο στέλεχος της 
Ένωσης κα Ντίνα Κοροβέση, ο ∆ι-
ευθυντής του εικοσιτετράωρου Ελ-
ληνικού ραδιοφωνικού σταθµού του 
Σύδνεϋ «Γαλαξίας» κος ∆ηµήτρης 

Λιανός, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Αργολίδας κος Τάσος Γεωργίου, ο 
δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «Ο 
Ελληνικός Κήρυκας» και παρουσια-
στής προγράµµατος από τον Ελληνι-
κό Ραδιοφωνικό Σταθµό «1683ΑΜ»  
κος Γιώργος Τσερδάνης, η προέ-
δρος της στοάς Αντιγόνη της ΑΧΕ-
ΠΑ κα Ελένη Σαµώλη, εκπρόσωποι 
από τον Σύλλογο Φιλάθλων του 
Ολυµπιακού και άλλοι. 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φιλά-
θλων της Α.Ε.Κ. κος Ιωάννης Τζε-
µόπουλος στην δική του σύντοµη 
οµιλία καλωσόρισε όλους τους πα-
ραβρισκόµενους τονίζοντας την ση-
µαδιακή χρονιά για την ποδοσφαι-

ρική οµάδα της Α.Ε.Κ. καθώς φέτος 
κλείνει τα 92 χρόνια ζωής της στην 
Ελλάδα ενώ ο οµογενειακός φορέας 
κλείνει τα 21 χρόνια ύπαρξής του 
και ζωής στους κόλπους της Ελλη-
νικής παροικίας της Αυστραλίας. Ο 
κος Τζεµόπουλος έκανε µία σύντοµη 
αναδροµή στην ιστορία της Α.Ε.Κ. 
και στην κατάκτηση του πρωταθλή-
µατος στην Ελλάδα και των κυπέλ-
λων, αναφερόµενος σε ποδοσφαιρι-
στές που άφησαν τα ίχνη τους στην 
αθλητική πορεία της οµάδας, όπως 
ο Νεγροπόντης, ο Μητρόπουλος, ο 
Παπαϊωάννου και άλλοι. Εξέφρα-
σε την αισιοδοξία του ότι στο εγ-
γύς µέλλον θα ανεγερθεί το στάδιο 
της Αγίας Σοφίας αντικαθιστώντας 
το υπάρχον στάδιο. Για τον τοπικό 
αθλητικό φορέα, σηµείωσε πως πα-
ρόλο που σήµερα διάφοροι οµογε-
νειακοί φορείς βρίσκονται µπροστά 
στις προκλήσεις των καιρών µε µεί-
ωση ενδιαφέροντος από τις νεώτε-
ρες γενιές, ο Σύλλογος της Α.Ε.Κ. 
Σύδνεϋ είναι εδώ και ζωντανός και 
προσελκύει την νεολαία!
Στον δικό του σύντοµο χαιρετισµό, 
ο επίσηµος επισκέπτης στον χορό, 
διεθνής τερµατοφύλακας Σπύρος 
Οικονοµόπουλος σταχυολόγησε για 
όλους την δική του πορεία εντός της 
οµάδας και της συνεργασίας του µε 
πολλούς συναδέλφους του «ζώντας 
ωραίες στιγµές», όπως τόνισε. «Η 
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