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Πρώτο θέμα στην Αθήνα
το ρεπορτάζ του ΚΟΣΜΟΥ

Ξανά down under 
ο ΛεΠα

ΣΤΗΝ ESPRESSO:

Mέχρι την Αθήνα έφτασε η χάρη του αποκλειστικού 
ρεπορτάζ του ΚΟΣΜΟΥ για την περιπέτεια που 
είχε ο Λευτέρης Πανταζής κατά την διάρκεια της 

εφταήμερης κρουαζιέρας των Ελλήνων ομογενών στον 
Ειρηνικό ωκεανό με το κρουαζιερόπλοιο «Rhapsody of 
the seas”. Το θέμα που δημοσιεύσαμε κατ’ αποκλειστι-
κότητα την περασμένη Πέμπτη (12 Ιανουαρίου) σχετικά 
με την παραλίγο σύλληψή του επειδή έπαιζε χαρτιά με 
φίλους συνεπιβάτες, φιλοξενήθηκε προχθές, Δευτέρα 
16 Ιανουαρίου, από την μεγάλης κυκλοφορίας εφημερί-
δα των Αθηνών «Espresso», η οποία μάλιστα το είχε σαν 
πρώτο θέμα. Η αθηναϊκή εφημερίδα φιλοξένησε αυτού-
σιο το ρεπορτάζ του ΚΟΣΜΟΥ (με την σχετική αναφορά 
στην «έγκυρη ελληνόφωνη εφημερίδα του Σίδνεϊ», όπως 
σημείωσε χαρακτηριστικά), αλλά και δηλώσεις του Λευ-
τέρη Πανταζή σχετικά με το θέμα. Επίσης, η «Espresso» 
φιλοξένησε δηλώσεις του ΛεΠα για τις στιγμές λατρείας 
που έζησε κοντά στους συμπάροικους. «Ειλικρινά, στην 
καριέρα μου, παρ’ ότι έχω βιώσει στιγμές αξέχαστες, τέ-
τοια εμπειρία δεν έχω ξαναζήσει. Μικροί και μεγάλοι με 
αγκάλιασαν και με έκαναν να νιώσω μοναδικά», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής. Ευτυχώς που 
υπάρχει κι Ο ΚΟΣΜΟΣ, γιατί αν δεν είχε ασχοληθεί η 
εφημερίδα μας με την έλευση του ΛεΠα στο Σίδνεϊ, αλλά 
κι όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του εφτα-
ήμερου ταξιδίου κανείς δεν θα γνώριζε τι συνέβη. Ενώ 
τώρα και το θέμα και οι συμπάροικοι βρήκαν μία θέση 
στην πρώτη σελίδα αθηναϊκής εφημερίδας πολύ μεγάλης 
κυκλοφορίας. Πάντα τέτοια!

Ο Λευτέρης Πανταζής ξετρελάθηκε από την δεκαήμερη επίσκε-
ψή του στα μέρη μας και σχεδιάζει να την επαναλάβει σύντομα! 
Το χρωστά άλλωστε στην παροικία μας, καθώς εμφανίστηκε μό-
λις μία φορά στο Σίδνεϊ, σε περιορισμένο αριθμό τυχερών, στο 
Civic Hotel της οικογένειας Κοσπέτα. Ο γνωστός Έλληνας τρα-
γουδιστής προγραμματίζει να μας επισκεφθεί και πάλι τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, ώστε να τραγουδήσει για την πα-
ροικία. Τον περιμένουμε...


