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«∆εν έγιναν για να γίνουν. Το θεω-
ρούσαµε και υποχρέωση αν θέλετε. Το 
όνοµα της ΑΕΚ πληγώθηκε. Έπρεπε 
να δουλέψουµε πάνω σ’ αυτό. Κάναµε 
πολλές δράσεις, µε πρώτη απ’ όλες την 
τιµή στην πρώτη οµάδα που πήγε σε 
Φάιναλ Φορ Πρωταθλητριών, το 1966. 
Αποσύραµε τη φανέλα του Γιώργου 
Αµερικάνου, στη συνέχεια του Γιώργου 
Τρόντζου. Η ταινία ήταν το αποκορύ-
φωµα».

Πρωταγωνιστείτε και σε κοινω-
νικές δράσεις;

«Συνεργαζόµαστε µε την Εκκλησία της 
Ελλάδας στο προσφυγικό. Φιλοξενού-
µε πρόσφυγες απ’ όλο τον κόσµο στο 
ΟΑΚΑ και τους προσφέρουµε ελάχιστες 
στιγµές ξεγνοιασιάς. Προσπαθούµε να 
τους εντάξουµε σε ένα άλλο πλαίσιο. 
Υπάρχουν κι άλλα θέµατα, τα οποία θα 
αποκαλύπτονται στην πορεία. Υπάρ-
χουν κι άλλες τέτοιες δράσεις που τις 
κρατάµε µακριά από τους προβολείς».

Θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες εκ-
πλήξεις;

«Όλο λέµε τελειώσαµε, αλλά δεν τε-
λειώνουµε. Θα δούµε. Έχουµε µεγάλη 
ευαισθησία ως οργανισµός σ’ αυτό το 
κοµµάτι».

Πώς µπήκατε στη διαδικασία να 
εµπλακείτε µε την ΚΑΕ ΑΕΚ;

«Έχω τρέλα µε την ΑΕΚ σε όλα τα επί-
πεδα. ∆εν ήθελα κάποιο ιδιαίτερο ερέ-
θισµα. Μία παράκληση υπήρξε του 
Αλέξη Αλεξίου που όντας πρόεδρος της 
ΑΕΚ, µε κάλεσε να βοηθήσω. Ήταν η 
εποχή που η οµάδα είχε µόλις ανέβει 

από την Α2 στην Α1, δεν υπήρχαν πό-
ροι και όλα έδειχναν ότι µέχρι τον ∆ε-
κέµβριο θα ερχόταν νέος υποβιβασµός. 
Αν γινόταν αυτό, η ΑΕΚ θα έφτανε στο 
τοπικό πρωτάθληµα, δεν είχε άλλη Α2 
ή Β’ Εθνική. Τέλος πάντων, για µένα, 
εκείνο το κάλεσµα να το πω, ήταν κάτι 
σαν «γενική επιστράτευση» για να µη 
κλείσει το Τµήµα».

Πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ στην 
Αυστραλία αγωνιούν για το νέο 
γήπεδο. Κάποια στιγµή υπήρξε η 
αίσθηση, ότι είναι θέµα χρόνου 
η µετακόµιση στο Ολυµπιακό 
Κλειστό των Λιοσίων. Έτσι είναι;

«∆εν έχω να σας πω νέα. Βρισκόµα-
στε ακόµη σε συζητήσεις µε την Κυ-
βέρνηση ώστε να µας παραχωρηθεί 
η εγκατάσταση. Έχουµε καταθέσει µια 
πολύ σοβαρή πρόταση. Υπήρξε θετική 
ανταπόκριση από την προηγούµενη 
Κυβέρνηση. Μιλάµε για επένδυση αρ-
κετών εκατοµµυρίων, που αφορά σε 
µια «κιτρινόµαυρη» Πολιτεία. Έγιναν 
εκλογές. Άλλαξε Κυβέρνηση. Μιλήσα-
µε µε τον υφυπουργό Αθλητισµού, τον 
κύριο Αυγενάκη. Περιµένουµε. Θα θέ-
λαµε ιδανικά να κάνουµε πρεµιέρα στα 
Λιόσια στις 5 Ιανουαρίου 2020, στο 
ντέρµπι µε Παναθηναϊκό. Το νέο µας 
σπίτι είναι πάντα ένας µεγάλος στόχος. 
∆εν υπάρχει µέλλον χωρίς το δικό σου 
σπίτι...»

Το µόττο της Οµάδας για τα «∆ι-
αρκείας» είναι φέτος «Μαζί για 
την κορυφή».

«Στόχος είναι πάντα η οµάδα να κάνει 

πρωταθλητισµό. Στόχος είναι πάντα η 
κορυφή. Βέβαια, σ’ ένα ευρωπαϊκό πε-
ριβάλλον µε ανισότητες αυτό δεν είναι 
εύκολο. Υπάρχει από τη µία πλευρά η 
Ευρωλίγκα των οµάδων µε εγγυηµένα 
συµβόλαια, που δηµιουργεί συνθήκες 
αθέµιτου ανταγωνισµού και προκαλεί 
ζηµία στα εθνικά Πρωταθλήµατα. Εµείς 
έχουµε πάντα ανταγωνιστικό σύνολο 
όµως και κάθε χρόνο κάνουµε και ένα 
βήµα προς τα εµπρός. Και στο πρω-
τάθληµα και στο κύπελλο και στις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις. Φτάσαµε να 
κατακτήσουµε τρία τρόπαια. Είµαστε 
η τελευταία οµάδα στην Ελλάδα, που 
έχει φέρει διεθνή τρόπαια. Ένα ευρω-
παϊκό, το Τσάµπιονς Λιγκ. Κα ένα ένα 
Παγκόσµιο, το ∆ιηπειρωτικό. Και συ-
νεχίζουµε. ∆ιοργανώσαµε µε δικά µας 
έξοδα, που συνέβη πρώτη φορά αυτό 
παγκοσµίως το πιο άρτιο Φάιναλ Φορ 
στην ιστορία του ευρωπαϊκού µπάσκετ. 
Ο κόσµος µας έκανε ρεκόρ εισιτηρίων. 
Όπως έκανε νέο ρεκόρ και στον αγώ-
να µε Μπάµπεργκ πριν από µερικούς 
µήνες».

Θα συνεχιστεί η ελληνοποίηση 
της Οµάδας;

«Όµως ξέρετε εδώ και πέντε χρόνια 
έχει γίνει αυτό στόχος ζωής. Παίκτες 
όµως παίζουν σε όµως όµως εθνικές 
οµάδες. Παίκτες µικρών ηλικιών, που 
προσπαθούµε να όµως εντάξουµε σε 
µία νέα κατάσταση. ∆εν είναι εύκολη 
η διαδικασία, ειδικά όταν δεν όµως το 
δικό του γήπεδο. Ο,τι καλύτερο υπάρ-
χει, έρχεται όµως στην ΑΕΚ. Και γίνε-
ται δουλειά. Φανταστείτε τί θα γίνει αν 
αποκτήσουµε και το «σπίτι» όµως».

Κρίση υπάρχει όµως και στο ελ-

ληνικό µπάσκετ µε την αποχώ-
ρηση του Ολυµπιακού. 

«Το µπάσκετ πέρασε µία δύσκολη δεκα-
ετία, σε συνδυασµό µε την οικονοµική 
κρίση και των τραπεζών και το µη δια-
θέσιµο εισόδηµα του κόσµου να δει τα 
µατς. Το µπάσκετ ήταν φτωχό σε έσοδα, 
πριν την κρίση. Είµαι αισιόδοξος όµως 
γιατί στη βάση της πυραµίδας αυτής εί-
ναι ο Έλληνας αθλητής και η τεχνογνω-
σία των παραγόντων.  Έχω την εντύπω-
ση ότι µπορεί να γυρίσει σαν ελατήριο, 
όπως έφτασε εδώ χαµηλά. Από κει και 
πέρα είναι γεγονός, όπως έχω ξαναπεί, 
ότι κάνουµε ό,τι µπορούµε για να κα-
ταστρέψουµε το άθληµα που µας έχει 
δώσει τις µεγαλύτερες χαρές στην Ελ-
λάδα. Και είναι περίεργο, να υποβαθµί-
ζεται το ελληνικό πρωτάθληµα από τις 
ΚΑΕ, που είναι περισσότερο αναβαθµι-
σµένες οικονοµικά. Η ΑΕΚ έκανε ό,τι 
µπορούσε για να βρεθεί την περασµένη 
αγωνιστική µία λύση και να εκτονωθεί 
η κατάσταση. ∆εν βρέθηκε... Πρέπει να 
προχωρήσουµε».

Στους σχεδιασµούς της ΚΑΕ 
υπάρχουν σκέψεις για συµµετο-
χή της «Βασίλισσας» σε κάποιο 
τουρνουά στην Αυστραλία;

«Είναι γεγονός, ότι υπήρξε από την 
πρώτη στιγµή σκέψη για να πάει οµά-
δα στις ΗΠΑ ή στην Αυστραλία. Εκεί 
όπου υπάρχουν αρκετοί οµογενείς και 
ξέρουµε πόση χαρά µπορούµε να τους 
προσφέρουµε. Γίνεται µία αρχή µε την 
ταινία «1968» και στην Αυστραλία. 
Ποιος ξέρει τι θα γίνει στο µέλλον. Όλα 
βήµα-βήµα. Αποτελεί για µας πάντα µια 
µεγάλη πρόκληση αυτή η προοπτική».

Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Πετρουπόλεως και 
Αχαρνών, και Πρόεδρος του Οικουµενικού 
Προγράµµατος Μεταναστών, Αθηναγόρας, µε 
το Μάκη Αγγελόπουλο κατά την επικύρωση της 
συµφωνίας µε την Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος µε τον πρώην υφυ-
πουργό Αθλητισµού, Γιώργο Βασιλειάδη, 
στην πρώτη προβολή της ταινίας «1968», στο 
«Παλλάς».

ΠΑΝΩ: Ο Μάκης Αγγελόπουλος πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος 2018, στον Τελι-
κό µε Ολυµπιακό, στο Ηράκλειο. ∆ΕΞΙΑ ΠΑΝΩ: Ο Μάκης Αγγελόπουλος µε τη οµάδα της ΑΕΚ, µετά 
την κατάκτηση του Basketball Champions League το 2018. ∆ΕΞΙΑ ΚΑΤΩ: Ο Μάκης Αγγελόπουλος 
µε τον Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα χαρούµενοι στο Στρασβούργο µετά την ισοπαλία-πρόκριση, πριν 
από το F4 του BC, δεξιά ο δευθυντής Επικοινωνίας της ΑΕΚ BC, Γιώργος Νικολάου




