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Γ ια πρώτη φορά διοργανώθηκε στην Αυστρα-
λία με τόση επιτυχία μία κρουαζιέρα με Έλ-
ληνες ομογενείς, όμως η παρουσία του Έλ-

ληνα σταρ Λευτέρη Πανταζή, πέρασε από αρκετά... 
κύματα. Η 7ήμερη κρουαζιέρα με το «Rhapsody of 
the seas» ολοκληρώνεται σήμερα και θα μείνει σε 
όλους αξέχαστη. Ιδιαίτερα στον δημοφιλή ΛεΠα, 
ο οποίος ήταν ο ειδικός προσκεκλημένος (guest 
star) της κρουαζιέρας και διασκέδασε με τρεις εμ-
φανίσεις του τους ταξιδιώτες, αλλά έχει κι άλλο 
λόγο να θυμάται τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Το 
κοινό (ταξίδεψαν 1.700 επιβάτες και 700 άτομα 
πλήρωμα) τον υποδέχθηκε με μεγάλο ενθουσια-
σμό και αγάπη, όχι όμως και η ασφάλεια του πλοί-
ου, η οποία παραλίγο να... συλλάβει τον Έλληνα 
σταρ. Η έγκυρη ελληνόφωνη εφημερίδα του Σίδ-
νεϊ, Ο ΚΟΣΜΟΣ, σας παρουσιάζει τι συνέβη.

Τι συνέβη 
Σε μία από τις τέσσερις εμφανίσεις του ΛεΠα στο 
κρουαζιερόπλοιο ο ενθουσιασμός του κόσμου ήταν 
τόσο μεγάλος, ώστε οι αρμόδιοι αναγκάστηκαν να 
κλείσουν τις πόρτες της αίθουσας μία ώρα πριν 
την εμφάνιση του Έλληνα σταρ, καθώς είχε γεμίσει 
ασφυκτικά! Ακολούθησαν τρεις ώρες διασκέδασης, 
χορού και κεφιού αλλά κι αποθέωσης του Λευτέρη 
Πανταζή από τους ομογενείς ταξιδιώτες. Μετά το 
τέλος της εμφάνισής του ο Έλληνας τραγουδιστής 
έγινε δεκτός με αγκαλιές και φιλιά από τους συμπά-
ροικους και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Λίγη ώρα 
αργότερα, ο Λευτέρης Πανταζής, ο μάνατζερ Γρη-
γόρης Εκμαλιάν κι επιχειρηματίες φίλοι του ΛεΠα 
από την Καμπέρα προσπάθησαν να χαλαρώσουν 

παίζοντας χαρτιά (το περίφημο «γύφτικο»). Ξαφνι-
κά, όμως, εμφανίσθηκαν τέσσερα άτομα της ασφά-
λειας του πλοίου, μπλόκαραν τις εξόδους και ζήτη-
σαν εξηγήσεις επειδή η παρέα έπαιζε με χρηματικά 
ποσά εκτός του νόμιμου καζίνο που υπάρχει στο 
πλοίο. Στη συνέχεια οι τέσσερις άνδρες της ασφά-
λειας ζήτησαν τα στοιχεία των παρευρισκόμενων. 
Τότε, λειτούργησαν τα αντανακλαστικά των Ελλή-
νων ταξιδιωτών, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα και 
ποροστάτευσαν τον ΛεΠα. Ο Έλληνας τραγουδιστής 
φυγαδεύθηκε με την πρώτη ευκαιρία από την έξοδο 
κινδύνου της αίθουσας και... ούτε γάτα ούτε ζημιά. 
Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο Λευτέ-
ρης Πανταζής πήγαινε πολύ καλά στην παρτίδα που 
διακόπηκε κι ήταν το φαβορί για να κερδίσει ένα 
ποσό κοντά στα 1800 δολάρια.

Κανένα σχόλιό
Ο ΚΟΣΜΟΣ προσπάθησε 

να πάρει δήλωση του Λευτέ-
ρη Πανταζή για το περιστατι-
κό, όμως ο Έλληνας τραγου-
διστής αρνήθηκε ευγενικά 
να κάνει οποιοδήποτε 
σχόλιο για το θέμα. Στις 
έντονες πιέσεις μας τό-
νισε ότι θα τοποθετηθεί 
επί του θέματος με την 
πρώτη ευκαιρία, μετά 
την επιστροφή του 
στην Αθήνα. Αναμέ-
νουμε, λοιπόν, την 
συνέχεια.

«Ταραχή» στον Ειρηνικό για τον Λευτέρη Πανταζή
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