
∆ίπλα στην 
κοινωνία!

Ε
νας από τους µεγάλους πρωταγωνι-
στές της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ 
προς την κατάκτηση του νταµπλ ήταν 

αναµφισβήτητα ο Λέο Μάτος. Ο Βραζιλιά-
νος αµυντικός του «∆ικεφάλου του Βορρά» 
βγήκε µπροστά όταν η οµάδα του τον χρει-
αζόταν και πέτυχε έξι γκολ, τρία στο πρω-
τάθληµα και άλλα τόσα στο Κύπελλο, που 
ήταν σηµαντικά για την οµάδα της Θεσσα-
λονίκης προκειµένου να πετύχει το απόλυ-
το στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Λ. Μάτος 
µίλησε στη Realnews για το χθες, το σήµε-
ρα αλλά κυρίως για το αύριο του ΠΑΟΚ, εκ-
φράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα 
για την οµάδα του έρχονται.

«Είµαστε όλοι πολύ χαρούµενοι και ευτυ-
χισµένοι για όσα έχουµε πετύχει. Πήραµε 
το νταµπλ και τώρα το χαιρόµαστε. Τίποτα 
από αυτά που κάναµε δεν ήρθε χωρίς σκλη-
ρή και επίπονη δουλειά. ∆ουλεύαµε σκληρά 
όλη τη σεζόν στις προπονήσεις, ήµασταν πά-
ντα συγκεντρωµένοι στα παιχνίδια που είχα-
µε µπροστά µας και έτσι καταφέραµε στο τέ-
λος να κερδίσουµε και το πρωτάθληµα, χωρίς 
να χάσουµε παιχνίδι, και το Κύπελλο. Ολοι 
µαζί τα καταφέραµε και όλοι έχουν ένα µε-
ρίδιο στην επιτυχία µας και φυσικά και ο κό-
σµος που ήταν πάντοτε δίπλα µας». 

Ο Λ. Μάτος δηλώνει υπερήφανος για όσα 
έχει πετύχει -απολύτως δίκαια όπως λέει- η 
οµάδα του και θεωρεί ότι υπάρχουν οι προ-
ϋποθέσεις για να τα επαναλάβει στο άµε-
σο µέλλον.

«Με την πορεία που κάναµε πιστεύω φέ-
τος ότι µας άξιζε να κλείσουµε τη σεζόν µε 
την κατάκτηση και του πρωταθλήµατος και 
του Κυπέλλου. Το δείξαµε από την αρχή και 
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι δικαιού-
µασταν να πανηγυρίσουµε στο τέλος και 
το καταφέραµε. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουµε 
έτσι και ότι θα πετύχουµε και τη νέα σεζόν 
εξίσου σπουδαία πράγµατα. Είµαι πολύ πε-
ρήφανος για την οµάδα και για όλους αυ-
τούς που µας στήριξαν σε µια δύσκολη σε-
ζόν όπως ήταν η φετινή, που έκλεισε µε τον 
καλύτερο τρόπο για εµάς».

Για τον Λ. Μάτος οι στόχοι δεν εξαντλού-
νται σε αυτά που πέτυχε ο ΠΑΟΚ τη φετινή 
σεζόν. Η συµµετοχή του «∆ικεφάλου» στους 
οµίλους της κορυφαίας διασυλλογικής δι-
οργάνωσης της Ευρώπης, για πρώτη φορά 
στην ιστορία του, είναι ένας από τους µεγά-
λους στόχους για τη νέα χρονιά.

«Ο µεγάλος στόχος µας για την επόµε-
νη σεζόν δεν µπορεί να είναι άλλος από την 
πρόκριση και τη συµµετοχή του ΠΑΟΚ στους 
οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ. Αυτό, βέβαια, 
σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι δεν θα 
παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις για κερ-
δίσουµε και πάλι και τους δύο τίτλους στην 
Ελλάδα. Καταφέραµε κάτι πολύ σηµαντικό 
φέτος και έχω την αίσθηση ότι αυτή ήταν η 
αρχή για ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες και 
για άλλα τρόπαια τα επόµενα χρόνια».
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Ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη 
Μαρινάκη δεν είναι μόνο ένας 
αθλητικός σύλλογος, είναι ένας 
οργανισμός που στηρίζει με 
πράξεις τους συνανθρώπους μας 
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ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ Ο ΝΤΙΕΝΓΚ
Τον 22χρονο μέσο από το Μάλι, 
που κάνει καριέρα στην Αλγερία, 
έχει βάλει η ΑΕΚ στο στόχαστρό 
της μετά τη σύμφωνη γνώμη του 
Μανόλο Χιμένεθ
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άξια
«Το δείξαµε από την 
αρχή και σε όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς 
ότι δικαιούµασταν 
να πανηγυρίσουµε 
στο τέλος και το 
καταφέραµε. Είµαι 
πολύ περήφανος 
για την οµάδα και 
για όλους αυτούς 
που µας στήριξαν σε 
µια δύσκολη σεζόν 
όπως ήταν η φετινή, 
που έκλεισε µε τον 
καλύτερο τρόπο για 
εµάς», τονίζει 
ο Λέο Μάτος

Σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να σηκώνει 
κούπες δηλώνει στην «R» ο Βραζιλιάνος αµυντικός 

του «∆ικεφάλου του Βορρά», Λέο Μάτος 

Σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να σηκώνει 

«Αυτή ήταν 
µόνο η αρχή!»

συνέχεια στη σελ. 54 


