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Ο Κώστας Φλεβαράκης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, καθώς η
&quot;κιτρινόμαυρη&quot; ΚΑΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης τη μεταξύ τους
συμφωνία.
&quot;Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόταση της ΑΕΚ, την οποία και αποδέχθηκα.
&quot;Όλοι μαζί, διοίκηση, τεχνική ηγεσία, παίκτες και φίλαθλοι, θα προσπαθήσουμε να
βγάλουμε την ομάδα από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
τις καλύτερες επιλογές στις μεταγραφές και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα καλό
σύνολο. Θέλουμε τη συμπαράσταση των φιλάθλων μας, οι οποίοι θεωρώ ότι θ' αποτελέσουν
το &quot;κλειδί&quot; μιας επιτυχημένης πορείας στο πρωτάθλημα&quot; ήταν τα πρώτα
του λόγια.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαΐου 1969 και από μικρή ηλικία, βρέθηκε στα
τμήματα υποδομής μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εγινε μέλος του τεχνικού επιτελείου της πρώτης
ομάδας το 1995. Υπήρξε άμεσος συνεργάτης σπουδαίων προπονητών που συνεργάστηκαν
με τον ΠΑΟΚ, όπως ο Μισέλ Γκομέζ, ο Σκοτ Σκάιλς, ο Σβι Σερφ και ο Πέταρ Σκάνσι.
Ανέλαβε πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν 1998-99, διαδεχόμενος το
Σβι Σερφ και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, στον τελευταίο
δηλαδή τίτλο που έχει κατακτήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα στα 30 του χρόνια έγινε ο
νεαρότερος προπονητής που κατακτά το κύπελλο στην Ελλάδα.
Ηταν συνεργάτης του Πέταρ Σκάνζι στο ξεκίνημα της σεζόν 1999-00, αλλά όταν έγινε
πρώτος προπονητής της ομάδας, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό των πλέι οφ,
αποκλείοντας με μειονέκτημα έδρας και με 2-0 νίκες τον Ολυμπιακό. Αποχώρησε από τον
ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν 2000-01 και επανήλθε, μετά από επτά χρόνια, το Δεκέμβριο
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του 2007.
Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Κώστας Φλεβαράκης ήταν προπονητής στον Πανελλήνιο
(2002-03), τη Σουηδική Ακροπόλ (2004-05), τον Κεραυνό Λευκωσίας (2005-06) με τον οποίο
κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου, το Μακεδονικό (2006-07) και την Πολωνική Polpak
(2006-07), ενώ από το 2005 είναι προπονητής και στην Εθνική ομάδα της Σουηδίας
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