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Την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ ανέλαβε ο πιο &quot;μπαρουτοκαπνισμένος&quot; Έλληνας
προπονητής, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής που επιστρέφει στη Λάρισα. Ο Μακεδόνας τεχνικός
καθόταν στον πάγκο του Γυμναστικού (μετέπειτα ΑΕΛ) το 1994.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ αναφέρει: &quot;Η ΚΑΕ ΑΕΛ 1964 ΓΣ ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Αλεξανδρή Ευάγγελο. Πρόκειται για έναν από τους
σημαντικότερους τεχνικούς της χώρας μας και τον μοναδικό που έχει κατακτήσει δύο
Ευρωπαϊκά τρόπαια.
Ο ίδιος έχει συνδέσει το όνομά του με την λαρισινή ομάδα, καθώς τις σεζόν, 1992-1993,
1993-1994 και 1994-1995 κρατούσε το «τιμόνι» της ομάδας μας και είναι ουσιαστικά ένας
εκ των τριών μη Λαρισαίων προβεβλημένων μπασκετανθρώπων που συνδέθηκαν άρρηκτα μ’
αυτή (οι άλλοι δύο είναι ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ιωαννίδης και ο διεθνής διαιτητής κ.
Βορεάδης).
Ο κ. Αλεξανδρής έχει πλούσια εμπειρία και πολλές διακρίσεις στις ομάδες με τις οποίες
δούλεψε. Αναλυτικά, από το 1992-1995 ήταν προπονητής στον Γυμναστικό Σύλλογο
Λάρισας, για να «μετακομίσει» στον Απόλλωνα Πάτρας όπου έμεινε από το 1995 έως το
1997. Την σεζόν 1997-1998 πήγε στον Ηρακλή και τον επόμενο χρόνο στο Ηράκλειο.
Το 1999 έως το 2001 ηγήθηκε τεχνικά του Αμαρουσίου και έπειτα σειρά για έναν χρόνο
είχε ο ΠΑΟΚ. Από το 2002 μέχρι το 2004 κάθισε στον πάγκο του Άρη και τα επόμενα δύο
χρόνια επέστρεψε στην Λάρισα ως τεχνικός της Ολύμπιας. Την σεζόν 2006 – 2007 ηγήθηκε
τεχνικά της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, ενώ φέτος (2007-2008) ήταν προπονητής στον Κολοσσό
Ρόδου.
Ο κ. Αλεξανδρής έχει πετύχει τέσσερις συμμετοχές σε φάιναλ φορ, με τον Απόλλωνα Π.
το 1996, ενώ το 1997 συμμετείχε στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, με το
Μαρούσι το 1999 και με τον Άρη το 2003 συμμετέχοντας και πάλι στον τελικό.
Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες ήρθαν την σεζόν 2000-2001 όπου με το Μαρούσι
κατέκτησε το Κύπελλο Σαπόρτα και το 2003 ο Βαγγέλης Αλεξανδρής στέφθηκε
Κυπελλούχος Ευρώπης με τον Άρη. Φυσικά αξίζει να αναφέρουμε (κυρίως για τους
νεότερους φιλάθλους) ότι ως αθλητής υπήρξε από τους κορυφαίους της ιστορίας του
μπάσκετ και βασικό στέλεχος της Εθνικής μας ομάδας&quot;.
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