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Από τα Γιάννενα στην Αθήνα, από οπαδός γενικός αρχηγός, από τα κλειστά της Β' Εθνικής
στην κορυφή της Ευρώπης.

Αυτή είναι σε μια πρόταση η διαδρομή του Γιώργου Χήνα, ενός ΑΕΚτζή από τα Γιάννενα
που η τύχη, η σκληρή δουλειά και το πάθος του για την ομάδα που αγαπούσε από μικρό
παιδί τον έφεραν το βράδυ της Κυριακής 6 Μαΐου να πανηγυρίζει την κατάκτηση του
Basketball Champions League με την ΑΕΚ.

Ο Γιώργος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα, τελείωσε εδώ το Λύκειο και έφυγε για
την πρωτεύουσα όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

Παράλληλα όμως του δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθεί με την αγαπημένη ομάδα και να
καταφέρει, μέσα από δυσκολίες, να φτάσει μαζί της στην κορυφή της Ευρώπης.

Σε αυτή τη συνέντευξη μας εξομολογείτε αυτή την... παραμυθένια διαδρομή

1. Κύριε Χήνα μια μεγάλη χρονιά για την μπασκετική ΑΕΚ η φετινή καθώς μετά το κύπελλο
Ελλάδος ήρθε και η κατάκτηση του Basketball Champions League. Αλήθεια, πιστεύατε όταν
παίρνατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα διοικητικά της ΚΑΕ ότι θα ζούσατε τέτοιες
στιγμές;

Απ: όταν άρχισα να ασχολούμαι με τα διοικητά της μπασκετικής ΑΕΚ, η σκέψη μου ήταν
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αρχικά να επιβιώσει η ομάδα μέσα από τον Γολγοθά των χαμηλών κατηγοριών. Άρχισα να
πιστεύω ότι θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές όταν ανέλαβε ο κύριος Αγγελόπουλος τον
Οκτώβριο του 2014. Τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.

2. Για πολύ κόσμο ίσως είναι άγνωστο πως η καταγωγή σας είναι από τα Γιάννενα και ότι
τελειώσατε εδώ το σχολείο πριν πάτε στην Αθήνα για τις σπουδές σας. Επίσης δεν είναι
πολύ γνωστή και η ιστορία γύρω από την εμπλοκή σας με την μπασκετική ΑΕΚ σε χρόνια
μάλιστα πολύ δύσκολα για το Σύλλογο. Περιγράψτε μας πως η αγάπη για τον δικέφαλο
μετατράπηκε σε επαγγελματική σχέση με την ΑΕΚ και μάλιστα με ένα πολύ σημαντικό
πόστο.

Απ: είναι αλήθεια ότι κατάγομαι από τα Γιάννενα. Έφυγα το 2001 για σπουδάσω στην
Αθήνα και παράλληλα δεν έχανα αγώνα της μπασκετικής ΑΕΚ όντας οπαδός της. Τη χρονιά
που η ομάδα έπεσε στην Α2 (2011) ήμουν στο στρατό. Μόλις τελείωσα, η ομάδα είχε κάνει
ήδη μία χρονιά στην Α2 και προχώρησε σε εθελούσιο υποβιβασμό στην Β΄ εθνική. Ο τότε
πρόεδρος κ. Αλέξης Αλεξίου μου ζήτησε να αναλάβω να στήσω την ομάδα με σκοπό σε 2
χρόνια να είναι στην Α1. Αντιλαμβάνεστε τη συγκυρία: η ομάδα βρισκόταν σε ανυποληψία
αλλά έπρεπε και να συνεχίσει να ζει. Οπότε για μένα προσωπικά ήταν μονόδρομος η
ενασχόλησή μου.

3. Πριν μερικά χρόνια φτάσατε ένα βήμα πριν την αποχώρηση, όντας τότε γενικός αρχηγός.
Βέβαια τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά για την μπασκετική ΑΕΚ. Θεωρείται ότι η
παρένθεση αυτή έχει κλείσει οριστικά για το Σύλλογο, μετά και τη φετινή άκρως
επιτυχημένη χρονιά;

Απ: θεωρώ ότι τα 'πέτρινα χρόνια' της μπασκετικής ΑΕΚ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Βέβαια τα όσα άσχημα περάσαμε δεν πρέπει να ξεχαστούν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε
πού βρεθήκαμε πριν από 6 χρόνια και πού σήμερα. Από τη Β' εθνική στην κορυφή της
Ευρώπης. Από εδώ και πέρα όμως θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Με σωστές και
ορθολογικές επιλογές θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε μία ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει
τα επόμενα χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

4. Οι στόχοι για την ΑΕΚ φυσικά από εδώ και πέρα μόνο υψηλότεροι μπορεί να είναι. Οι
προσωπικοί σας στόχοι όμως, ποιοι είναι;
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Απ: οι προσωπικοί μου στόχοι ταυτίζονται με τους στόχους της ομάδας. Θέλω να είμαστε
κάθε χρόνο ανταγωνιστικοί και να διεκδικούμε τρόπαια. Προσωπικά νιώθω ευλογημένος που
εργάζομαι στην ομάδα που αγαπώ οπότε αυτό από μόνο του είναι σημαντικό.

5. Φέτος κυκλοφόρησε η ταινία 1968 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το πρώτο
ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο σε 50 χρόνια από σήμερα να είστε κι
εσείς μέρος μιας ανάλογης ταινίας για τα σύγχρονα κατορθώματα του Συλλόγου;

Απ: Αυτό το έλεγε ο κύριος Αγγελόπουλος στον σκηνοθέτη τον κύριο Μπουλμέτη όταν
άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας πριν από ένα περίπου χρόνο. Του έλεγε «τώρα κάνεις το
1968 και η ομάδα φέτος θα σου δώσει υλικό για τη νέα ταινία, το 2018».

Δεν ξέρω αν θα γίνει ταινία η φετινή σαιζόν πάντως θα μας μείνει αξέχαστη. Είμαστε μία
οικογένεια που έγραψε ιστορία.

6. Σίγουρα η θέση του τιμ μάνατζερ ενός συλλόγου όπως η ΑΕΚ δεν αφήνει πολλά
περιθώρια χαλάρωσης. Ωστόσο βρίσκετε χρόνο να επισκέπτεστε τα Γιάννινα; Έχετε
κρατήσει σχέσεις με ανθρώπους από την πόλη;

Απ: η αλήθεια είναι ότι ο προσωπικός χρόνος είναι ελάχιστος. Να φανταστείτε ότι το τέλος
της σαιζόν σηματοδοτεί για όλους την έναρξη των διακοπών. Για μένα σηματοδοτεί την
έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας σαιζόν. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν κάποια
κενά, επισκέπτομαι την πόλη μου όσο μπορώ.

Εκεί μένουν όλοι οι παιδικοί μου φίλοι και η οικογένειά μου. Πάντα όταν τελειώνει η σαιζόν
έρχομαι και κάνω μία βόλτα στη λίμνη. Αυτό με ηρεμεί. Είστε πολύ τυχεροί που μένετε εκεί.
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