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Παλάσιος: «Να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται»

Λ

ίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον
Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι
του 2024, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος μίλησε στην κάμερα του PAO TV για
την προοπτική που του προσέφερε το
«τριφύλλι» στην καριέρα του, αλλά και για
τους στόχους του με την «πράσινη» φανέλα.
«Όταν έφτασε η πρόταση, προσπαθήσαμε τόσο εγώ όσο και ο εκπρόσωπός μου
να «σπρώξουμε» τα πράγματα. Έμαθα για
τα σχόλια των φιλάθλων και μου άρεσε
αυτή η ευκαιρία καθώς και η πρόκληση
να έρθω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο.
Νιώθω χαρούμενος», ανέφερε αρχικά το
νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» και πρόσθεσε για την πρώτη αντίδρασή του στο άκουσμα της λέξης «Παναθηναϊκός»: «Χάρηκα πολύ όταν άκουσα τα
νέα. Χρειαζόμουν ένα τέτοιο βήμα στην
καριέρα μου, σε μία μεγάλη ομάδα. Δεν
είχα καμία αμφιβολία. Διάφοροι φίλοι
μου έχουν περάσει από την Ελλάδα. Μου
έγραψαν και μου μίλησαν πολύ όμορφα
για τον σύλλογο και την Αθήνα. Αυτό με
παρακίνησε να έρθω. Βέβαια σκέφτηκα
και την οικογένειά μου, η οποία με υποστήριξε σε αυτό».
Ερωτηθείς για την παράδοση που έχουν
οι «πράσινοι» με ποδοσφαιριστές από την
Αργεντινή, ο 29χρονος εξτρέμ υπογράμμισε πως «...ήξερα ότι έχουν περάσει πολλοί Αργεντινοί ποδοσφαιριστές από εδώ
και τους υποδέχθηκαν πολύ όμορφα στην
Ελλάδα και το σύλλογο. Εγώ έρχομαι να
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συνεισφέρω με τον τρόπο μου και θέλω
να βάλω τον Παναθηναϊκό στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Θα παλέψω και θα
δουλεύω κάθε μέρα για να το καταφέρω
αυτό.
Από μικρό παιδί ήθελα να παίξω στην
Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός μου άνοιξε τις πόρτες του. Στόχος μου είναι η
ομάδα να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται, κατακτώντας έναν τίτλο. Θέλω να
τα καταφέρω και σε ατομικό επίπεδο.
Πιστεύω ότι με θυσίες και καθημερινή

δουλειά θα τα καταφέρω».
Όσο για το μήνυμα που θα ήθελε να
στείλει προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού; «Είδα ότι με υποστηρίζουν πολύ στα
social media, μου έστειλαν φωτογραφίες
με εικόνες των οπαδών στην εξέδρα και
όλα αυτά τα μηνύματα με έκαναν πολύ χαρούμενο. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι
θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό
μου εαυτό δουλεύοντας καθημερινά. Θα
προσπαθήσουμε να παλέψουμε με δύναμη για να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται!».

Το «επίδομα ηθικής» που εισπράττει ο Νεϊμάρ

Ο

ι ειδήσεις που κυριάρχησαν το
περασμένο Σαββατοκύριακο στα
πρωτοσέλιδα του ισπανικού Τύπου, αφορούσαν στα συμβόλαια
μεγάλων «αστέρων» του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο
Αντουάν Γκριεζμάν και ο Νεϊμάρ. Μάλιστα, για τον Βραζιλιάνο άσο, αποκαλύφθηκε ότι έχει κοστίσει συνολικά στην
Παρί Σεν Ζερμέν το «ιλιγγιώδες» ποσό
των 489 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και
πως έχει επωφεληθεί από το φορολογικό
καθεστώς, καθώς καταβάλει μόλις το 30%
από τις απολαβές του.
Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «El
Mundo», αποκαλύπτει νέα στοιχεία για
το συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού.
Πρόκειται για το λεγόμενο «επίδομα ηθικής», το οποίο έχει αναφερθεί και στο
παρελθόν, χωρίς να υπάρξουν λεπτομέρειες, οι οποίες πλέον ήλθαν στο «φως
της δημοσιότητας».
Ειδικότερα, ο Νεϊμάρ εισπράττει σε μηνιαία βάση 541.680 ευρώ, εκ των οποίων τα 375.000 ευρώ «καθαρά», χάρη
σ΄ αυτό το μπόνους. Και το μόνο που
οφείλει να κάνει για να παίρνει αυτά τα
επιπλέον χρήματα, είναι να παραμένει
ευγενικός, συμπαθής, διαθέσιμος και να
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χαιρετά τους φιλάθλους πριν και μετά
τους αγώνες της Παρί Σεν Ζερμέν.
Παράλληλα, ο Νεϊμάρ είναι «υποχρεωμένος» να αποφεύγει να κάνει δημόσια
σχόλια που υποτιμούν τον σύλλογο, το
προσωπικό ή τους υπαλλήλους του. Εάν
για παράδειγμα, θελήσει να επικρίνει μία
επιλογή του προπονητή, θα χάσει αυτομάτως αυτό το επιπλέον εισόδημα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ν΄ αποφύγει κάθε
είδους δημόσια πολιτική ή θρησκευτική
προπαγάνδα που θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα του συλλόγου του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βραζιλιάνος άσος θα
πρέπει να είναι ακριβής στις ώρες προπόνησης, να σέβεται τις υποχρεώσεις
του με την Παρί Σεν Ζερμέν και τους χορηγούς του συλλόγου και να είναι συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Ακόμη, βάσει αυτού του όρου στο συμβόλαιο του, ο Νεϊμάρ πρέπει ν΄ αποφεύγει τα τυχερά παιχνίδια ή τα στοιχήματα
που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις αναρτήσεις που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

