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M ια απίστευτη δουλειά κάνει 
Αυστραλός, ο οποίος είναι… 
εξοµολογητής νεκρών. Ο 
Μπιλ Έντγκαρ, ιδιωτικός ντε-

τέκτιβ, αναλαµβάνει να πει εκ µέρους 
των πελατών του αυτά που ήθελαν, 
αλλά δεν µπόρεσαν ή δεν πρόλαβαν 
να πουν. Οι ενδιαφερόµενοι τον προ-
σλαµβάνουν για να διαβάσει κάποια 
αποκαλυπτική επιστολή στην κηδεία 
τους, να κάνει κάτι για λογαριασµό 
τους αφού πεθάνουν ή ακόµα και να 
αφαιρέσει αντικείµενα που δεν θέλουν 
να βρεθούν στο σπίτι τους µετά το θά-
νατό τους. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος 
σε συνέντευξή του στην Gold Coast 
Bulletin, η δουλειά του δεν είναι εύκο-
λη γι’ αυτό και αµείβεται µε µερικές χι-
λιάδες δολάρια. Ο Έντγκαρ θυµήθηκε 
την περίπτωση ενός 79χρονου άνδρα 
που αντιµετώπιζε σοβαρό πρόβληµα 
υγείας και γνώριζε πως σε λίγες µέρες 
θα πέθανε. Έτσι, του έδωσε έναν φά-
κελο και του ζήτησε να τον διαβάσει 
στην κηδεία του. Αρχικά φοβόταν τις 
αντιδράσεις των ανθρώπων που εκεί-
νη την ώρα θρηνούσαν, αλλά έπρεπε 
να κάνει την δουλειά του και διέκοψε 
την κηδεία ενώ µιλούσε ο καλύτερός 
του φίλος: «Ξέρω ότι προσπαθούσες 
να πηδήξεις την γυναίκα µου. Στην 
σύζυγό µου θα ήθελα να πω ότι την 

αγαπώ όσο τίποτε άλλο που δεν µπή-
κε στην διαδικασία να κάνει αυτά που 
ήθελε ο φίλος µου. Θα σε σκέφτοµαι 
για πάντα», είπε. Στη συνέχεια διάβα-
σε µία λίστα από ονόµατα. «Μπορείτε 
να σηκωθείτε παρακαλώ; Να πάτε να 
γ*µηθείτε. ∆εν σας έχω δει εδώ και 
30 χρόνια. Τι κάνετε εδώ;», είπε, ενώ 
παραδέχθηκε ότι οι µισοί από τους πα-
ρευρισκόµενους έφυγαν γρήγορα µην 

τυχόν ειπωθεί κάτι και για εκείνους. 
Σε άλλη περίπτωση, µια ηλικιωµένη 
γυναίκα τον είχε προσλάβει για να 
στέλνει ένα γράµµα κάθε µήνα στον 
άνδρα της, στο οποίο του έγραφε πόσο 
πολύ τον αγαπούσε. Μάλιστα, αυτό θα 
έπρεπε να έχει σταλεί από ένα µικρό 
χωριό, το οποίο το ζευγάρι αγαπούσε 
να επισκέπτεται. Μετά από 12 µήνες το 
περιεχόµενο του γράµµατος θα άλλαζε, 

καθώς η γυναίκα ήθελε να γραφτεί το 
εξής: «Μην µε ξεχάσεις ποτέ, γιατί ούτε 
και εγώ πρόκειται να σε ξεχάσω ποτέ». 
Σύµφωνα µε τον Έντγκαρ, αρκετές από 
τις εξοµολογήσεις που καλείται να 
πραγµατοποιήσει αφορούν διάφορες 
παρανοµίες, όπως κλέψιµο χρηµάτων, 
στην περίπτωση όµως που είναι κάτι 
είναι πολύ σοβαρό είναι αναγκασµέ-
νος να πάει στην αστυνοµία.

“Εξομολογητής νεκρών”: το απίστευτο 
  επάγγελμα του Αυστραλού Μπιλ Έντγκαρ

Συνεργασία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
µε το Royal Melbourne Institute of Technology
…και πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας επισκέφθηκε η Καθηγήτρια Allison Kealy, Αντιπρύτανις ∆ιεθνούς Συνεργασίας του Royal 
Melbourne Institute of Technology (RMIT) µετά από πρόσκληση του Κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Καθηγητή 
Γιώργου Σταµούλη και του Προέδρου του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητή 
Λευτέρη Τσουκαλά. Η επίσκεψη της Καθηγήτριας Kealy πραγµατοποιήθηκε σε συνέχεια προηγούµενων ερευνητικών 
συνεργασιών µεταξύ µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του RMIT, µε σκοπό να διερευνηθούν οι προοπτικές 
περισσότερο συστηµατικών συνεργειών µεταξύ των δύο Ιδρυµάτων, για την συνδιαµόρφωση κοινών θερινών σχολείων, 
προγραµµάτων ανταλλαγής φοιτητών και µελών ∆ΕΠ και, µελλοντικά, και προγραµµάτων σπουδών, αξιοποιώντας την 
ισχυρή παρουσία της ελληνικής επιστηµονικής και οικονοµικής διασποράς στην Αυστραλία, και τη νέα δυναµική για 
την διεθνοποίηση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µετά την πρόσφατη διεύρυνσή του, που το καθιστά το τρίτο σε µέγεθος 
µεγαλύτερο ελληνικό Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της η Καθηγήτρια Kealy είχε συ-
ναντήσεις εργασίας µε τον Κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και τους προέδρους και αναπληρωτές προέδρους των 
Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, την Αντιπρύτανη Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, 
τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας Καθηγητή Γιάννη Θεοδωράκη, και τον επικεφαλής 
του Κέντρου ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (και πρώην πρύτανη) Καθηγητή Γιώργο Πετράκο.




