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T ην ώρα που δεκάδες χιλιάδες, 
άντε και εκατοντάδες χιλιάδες 
όπως ισχυρίζονται, ντρόπιαζαν 
την Ελλάδα την πέρασμένη Κυ-

ριακή σε όλο τον κόσμο με εικόνες 
απείρου κάλλους με τις ασχήμιες, τα 
επεισόδια και συμπλοκές στην Αθή-
να, στη διαμαρτυρία εναντίον τής 
Συμφωνίας των Πρεσπών, ένας νεα-
ρός 20 χρονών έκανε μαθήματα πα-
τριωτισμού και δόξασε την Ελλάδα.
Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον 
κόσμο είδαν τον Στέφανο Τσιτσιπά 
να κατεβάζει από το βάθρο του έναν 
από τους μεγάλους τού τένις, τον 
δημοφιλέστατο Ρότζερ Φέντερερ, με 
εντυπωσιακή δεξιοτεχνία που συνό-
δευε η ελληνική λεβεντιά, η αυτοπε-
ποίθηση στις ικανότητές του και η 
πίστη του ότι μπορούσε να κερδίσει 

το ίνδαλμά του.
Θα πούν οι εθνικιστές πως δεν πρέ-
πει να συγκρίνω μια πολιτική δια-
μαρτυρία με ένα αθλητικό γεγονός 
και δεν κάνω αυτή τη σύγκριση, 
εκείνο που κάνω είναι σύγκριση στο 
αποτέλεσμα. Ο κόσμος είδε εθνικι-
στές να συγκρούονται με αστυνομι-
κούς για να μπουν στη Βουλή και να 
καταστρέψουν το ναό τής ελληνικής 
δημοκρατίας επειδή «πούλησε την 
ελληνική Μακεδονία στους Σκοπια-
νούς». Για ποιό άλλο λόγο, άλλωστε; 
Τα ίδια έκαναν οι Γερμανοί ναζί στις 
27 Φεβρουαρίου το 1933 για να επι-
βάλουν την δικτατορία τους, με φρι-
κτές συνέπειες για την ίδια τη Γερμα-
νία και όλη την Ευρώπη.
Αγνός Ελληνας, ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς, αν και οι ρατσιστές πιθανόν να 

το αμφισβητήσουν επειδή η μητέρα 
του είναι Ρωσίδα, έδειξε στην αν-
θρωπότητα πώς συμπεριφέρονται 
οι αυθεντικοί Ελληνες πατριώτες, 
με ευγένεια ψυχής και σεβασμό για 
τον αντίπαλο. Ενιωσα υπερήφανος 
Ελληνας και χάρηκα που τα παιδιά 
και εγγόνια μου συμμερίζονταν την 
υπερηφάνεια που μάς χάρισε ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς, πριν ακόμη γιορ-
τάσει τα 21 γενέθλιά του.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γεννήθηκε 
στις 12 Αυγούστου 1998 και είναι ο 
μόνος Έλληνας που έχει μπει στους 
100 καλύτερους τενίστες, ο πρώτος 
(και μέχρι σήμερα ο μοναδικός) που 
κατέκτησε τίτλο Γκαν Σλαμ της περι-
όδου Όπεν στην κατηγορία εφήβων 
(Junior), όταν κατέκτησε το διπλό 
του Γουίμπλεντον αγοριών το 2016. 

Έχει κερδίσει συνολικά πέντε τίτλους 
ITF singles Futures καθώς και έξι 
ITF τίτλους Futures στο διπλό.
Είναι γιος Έλληνα πατέρα απο το 
Προάστιο Καρδίτσας, του Απόστο-
λου Τσιτσιπά, και Ρωσίδας μητέρας, 
της πρώην επαγγελματία τενίστριας 
Τζούλια Αποστόλι. Ο παππούς του, 
Σεργκέι Σάλνικοφ, ήταν Ρώσος πο-
δοσφαιριστής και μάνατζερ. Τον Αύ-
γουστο του 2018 ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς κατάφερε να νικήσει τον Νόβακ 
Τζόκοβιτς, και τον Κέβιν Άντερσον 
και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην 
καριέρα του, στον τελικό του Rogers 
Cup, στο Τορόντο.
Προχθές, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκα-
νε την υπέρβαση, νικώντας τον Φέ-
ντερερ και παίρνοντας την πρόκριση 
στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
O 20χρονος πρωταθλητής, πέρα από 
τη δόξα, ενίσχυσε τον τραπεζικό του 
λογαριασμό με το ποσό των 460.000 
δολαρίων. Τα καλύτερα, βέβαια, εί-
ναι στη συνέχεια. Αν ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς ξεπεράσει το εμπόδιο του 
Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στα 
προημιτελικά και προκριθεί στους 
“4”  της διοργάνωσης, θα διπλα-
σιάσει (920.000 δολάρια) τα κέρ-
δη του. Όσον αφορά για τον τελικό, 
σύμφωνα με τα χρηματικά έπαθλα 
του Australian Open, ο φιναλίστ θα 
πάρει 2,1 εκατομμύρια δολάρια και ο 
νικητής 4,1 εκατομμύρια δολάρια.
Ασχετα με τα εκατομμύρια δολάρια 
που θα εισπράξει από τη συμμετοχή 
του στον τελικό τού Australian Open, 
ο Τσιτσιπάς για όλο τον κόσμο θα 
είναι ο young Greek που γκρέμισε 
τα είδωλα τού τένις και δόξασε την 
πατρίδα του χωρίς να γίνει γραφικός 
με περικεφαλαία και φουστανέλα!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μόνος του 
έσωσε την τιμή τής Ελλάδας

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ 

Νίκος Μέρτζος
Σάς συμβουλεύω να διαβάσετε σήμερα (σελίδα 13) 
το άρθρο τού Νίκου Μέρτζου στη συντηρητική και 
αντικυβερνητική «Καθημερινή» με τίτλο «Μία λύση 
που δεν αφήνει πληγές στο σώμα της Ελλάδας». Ο 
κ. Μέρτζος δεν είναι συριζαίος... συμμορίτης, αλλά 
πρώην πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, σύμβουλος του Κωνσταντίνου Καραμαν-
λή, του Ευάγγελου Αβέρωφ και του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη από το 1990 ως το 1993 για θέματα 
Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν ένας από τους συν-
διοργανωτές του συλλαλητηρίου για το Μακεδονι-
κό στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 1992 και 
συντάκτης της σχετικής διακήρυξης. Για να εξηγού-
μεθα....

Καλόο!

Ακόμη ένα:
Περπατάει ένας τύπος γυμνός στη ζούγκλα. Τον βλέπει 

ένας ελέφαντας και τον ρωτάει:

- Καλά, πώς μπορείς και αναπνέεις με αυτό το πράγμα;

ΠΕΝΘΗ
Σούλα Βεντούρη
«Ο Κόσμος» θρηνεί σήμερα τον 
θάνατο τής Σούλας Βεντούρη, σύ-
ζυγο τού καλού φίλου και για πολ-
λά χρόνια συναδελφου, Δημήτρη 
Βεντούρη, ιστορικό στέλεχος τής 
εφημερίδας μας. Η Σούλα Βεντού-
ρη που γνώρισα ήταν μια καλλι-
εργημένη από φιλόμουση οικο-
γένεια γυναίκα, με άποψη, πάντα 
δίπλα στον Δημήτρη, στα παιδιά 
της την Αθηνά και τον Μιλτιάδη, 
στα εγγόνια και κλασική ελληνίδα 
οικοδέσποινα.
Η σκέψη μας τούτες τις δύσκολες 
ώρες είναι κοντά στον αγαπητό 
μας Δημήτρη που έχασε το ταίρι 
του, τα παιδιά και εγγόνια της, που 
θα στερηθούν την παρουσία και 
την αγάπη της. 
Η Σούλα Βεντούρη έφυγε και θα 
πονέσουν πολύ αυτοί που την 
αγαπούν, όμως άφησε πίσω της 
όμορφες αναμνήσεις, στιγμές ευ-
τυχίας, που ελπίζω να απαλύνουν 
τον πόνο για την απώλεια τής συ-
ντρόφου, τής μάνας, τής γιαγιάς, 
τής αδελφής και φίλης.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια 
στον αγαπητό Δημήτρη, την Αθη-
νά, τον Μιλτιάδη και τα εγγόνια 
της. Καλό ταξίδι αγαπητή μας φίλη 
και ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα σε σκεπάσει.   

Πολιτική σάτιρα

Πηγή: «Το Βατράχι»


