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Τι κάνει σήμερα 
ο άντρας με την καλύτερη 
δουλειά στον κόσμο;

Πρωτιά του Καναλιού 9 
στην τηλεθέαση

Ενώπιον της δικαιοσύνης θα 
οδηγηθούν στις αρχές του επό-
μενου μήνα τρεις άντρες, οι 

οποίοι κατηγορούνται ότι αφαίρε-
σαν παράνομα έναν πιγκουίνο από 
το Θεματικό Πάρκο “Seaworld” στο 
Γκολντ Κοστ του Κουίνσλαντ.

Πρόκειται για ένα τρεις νεαρούς 
οι οποίοι φέρεται να εισήλθαν στο 
πάρκο βραδυνή ώρα, όταν δηλαδή 
ήταν κλειστό και εκτός των άλλων να 
έκαναν και μπάνιο μαζί με δελφίνια 
πριν πάρουν μαζί τους τον 7χρονο 

πιγκουίνο, Dirk, κατά την επιστροφή 
τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου 
τους. Αργότερα, εγκατέλειψαν τον 
πιγκουίνο σε γειτονική λίμνη πριν 
παραδοθούν στην αστυνομία. Ο 
Dirk εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότε-
ρα σώος και αβλαβής και επέστρεψε 
στο Seaworld. Οι τρεις άντρες ζήτη-
σαν συγνώμη για τις πράξεις τους, 
τονίζοντας ότι τους αξίζει μια παρα-
δειγματική τιμωρία.

Η δίκη τους είναι προγραμματι-
σμένη να ξεκινήσει στις 2 Μαΐου.

Τρία χρόνια πριν τον είχαν ζη-
λέψει εκατομμύρια άνθρωποι 
για την πρόσληψή του ως επι-

θεωρητή ενός τροπικού παραδείσου 
στην Αυστραλία και μάλιστα έναντι 
υψηλής αμοιβής. Σήμερα αποκαλύ-
πτει ότι ο αρχικός ενθουσιασμός, 
του βγήκε ξινός… 

Τότε γιατί βρίσκεται ακόμα στο 
νησί; Όταν το 2009 έφτασε με το σα-
κίδιό του στο πανέμορφο Χάμιλτον, 
ο 35χρονος - τότε-  Μπεν Σάουθχολ, 
δεν περίμενε ότι στους πρώτους 
κιόλας μήνες δουλειάς θα πάθαινε 
υπερκόπωση, θα τον χώριζε η σύ-
ντροφός του και θα κινδύνευε να 
πεθάνει από τσίμπημα δηλητηριώ-
δους μέδουσας!

«Όταν είδα για πρώτη φορά την 
αγγελία σκέφτηκα ότι εάν με επέ-
λεγαν θα ζούσα σαν τον Τομ Χανκς 
στην ταινία «Ο ναυαγός» αλλά τε-
λικά τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν 
όπως περίμενα», δηλώνει σήμερα 
στο BBC και θυμάται πόσο είχε ξε-
τρελαθεί με τη νέα του δουλειά όταν 
μεταδόθηκε δεκάλεπτο αφιέρωμα 
για εκείνον στην τεράστιας τηλεθέ-
ασης εκπομπή της Οπρα Γουίνφρεϊ: 
«Το θέμα μου μεταδόθηκε σε 140 
χώρες και εγώ έλεγα στον εαυτό μου 
ότι… είχαμε γίνει διάσημοι πια».

Σύντομα, όμως, η φροντίδα του 
μικρού παραδείσου - και του πολυ-
τελούς ξενοδοχείου στο οποίο διέ-
μενε - εξελίχτηκε σε εφιάλτη. «Θα 
έπρεπε να είχαν γράψει στην αγγε-

λία πως ήταν η πιο… απαιτητική και 
πολυάσχολη δουλειά του κόσμου», 
λέει και αφηγείται πως παραλίγο να 
αφήσει την τελευταία του πνοή στο 
νησί. «Απολάμβανα ένα μάθημα τζετ 
σκι με μερικούς φίλους σε μια ήσυ-
χη παραλία του νησιού Χάμιλτον 
όταν κάποια στιγμή που πήδηξα στο 
νερό για να βγω στην ακτή ένιωσα 
ένα τσίμπημα σαν από μέλισσα στο 
χέρι μου. Δεν κατάλαβα ότι ήταν τσί-
μπημα τσούχτρας και νόμιζα πως 
θα μου περνούσε. Άρχισα όμως να 
ζεσταίνομαι και να ιδρώνω, είχα 
έντονο πονοκέφαλο και ήθελα να 
κάνω εμετό. Είχα έντονους πόνους 
στο στήθος η πίεσή μου άρχισε να 
ανεβαίνει», περιγράφει και εξηγεί 
πως όταν τελικά ο εφιάλτης πέρασε 
πείσμωσε περισσότερο και έκανε 
όρκο τιμής να βγάλει σε πέρας την 
αποστολή του (να διαφημίσει το 
νησί μέσα από τις αναρτήσεις και τα 
βίντεο σε σχετική σελίδα του διαδι-
κτύου)! Η αφοσίωσή του στη δου-
λειά, στην οποία παραμένει έπειτα 
από τρία ολόκληρα χρόνια, του κό-
στισε τη σχέση με την Μπεάνα Γου-
άτκινς αλλά 18 μήνες πριν γνώρισε 
τον έρωτα της ζωής του στο πρόσω-
πο της Σόφι Μακ Πι που πήγε στο 
νησί για τουρισμό και… τώρα ετοι-
μάζεται να μετακομίσει κι εκείνη στο 
Χάμιλτον! Θα παντρευτούν σύντομα 
και θα ζήσουν στον παράδεισό τους 
ευτυχισμένοι. Αρκεί να προσέχουν 
τις φονικές τσούχτρες φυσικά!

Eξι προγράμματα του καναλιού 
9, βρίσκονται στον κατάλο-
γο των 10 δημοφιλέστερων 

τηλεοπτικών σώου της χώρας, 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
τηλεθέασης που δόθηκαν χθες 
στη δημοσιότητα. Πρώτο στον κα-
τάλογο των τοπ 10 τηλεοπτικών 
προγραμμάτων (με την μεγαλύτερη 
τηλεθέαση) είναι το The Voice του 
καναλιού 9 το οποίο την περασμέ-

νη Τρίτη παρακολούθησαν 2.417 
εκ. τηλεθεατές. Στη 2η και 3η θέση 
βρίσκονται τα προγράμματα  The 
Big Bang Theory και The Block 
αντίστοιχα, επίσης του καναλιού 
9, με 1.867 εκ. και  1.270 εκ. τη-
λεθεατές. Τα βραδυνά δελτία ειδή-
σεων του καναλιού 7 πάντως, συ-
νεχίζουν να κατέχουν την πρωτιά 
στις προτιμήσεις των Αυστραλών 
(1.224 εκ. τηλεθεατές).
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Eκλεψαν πιγκουίνο 
από Θεματικό Πάρκο

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766
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