
Αποζημίωση ύψους $8 εκατ. 
κλήθηκε να καταβάλει η 
αλυσίδα εστιατορίων φαστ 

φουντ, KFC, στο κορίτσι το οποίο 
υπέστη βαριά εγκεφαλική βλάβη 
και καθηλώθηκε σε αναπηρικό κα-
ροτσάκι ύστερα από δηλητηρίαση 
που έπαθε καταναλώνοντας σά-
ντουϊτς με κοτόπουλο.

Το 2005, η Μόνικα Σαμάαν, 
επτά ετών τότε, οι γονείς της και 
ο αδελφός της νοσηλεύτηκαν έχο-
ντας μολυνθεί από σαλμονέλα 
αφού κατανάλωσαν ένα σάντουϊτς 
«Twister» με κοτόπουλο σε εστια-
τόριο KFC κοντά στο Σίδνεϊ. Την 
περασμένη εβδομάδα, δικαστής 
του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, δικαίωσε 
την οικογένεια της Μόνικας, λέ-

γοντας ότι το KFC αθέτησε την 
υποχρέωσή του για την φροντίδα 
του κοριτσιού. Την προηγούμενη 
βδομάδα επιδίκασε στην οικο-
γένεια αποζημίωση ύψους οκτώ 
εκατομμυρίων δολαρίων συν τα 
δικαστικά έξοδα. Το KFC, το οποίο 
ανήκει στην εταιρία Yum! Brands, 
ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ένα 
τραγικό περιστατικό, αλλά εξέφρα-
σε την «βαθιά του απογοήτευση και 
έκπληξη από την απόφαση» και 
δήλωσε ότι θα την εφεσιβάλλει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οι-
κογένειας, Τζορτζ Βλαχάκη, η πάθη-
ση του κοριτσιού έχει «εξανεμίσει 
τους πολύ περιορισμένους πόρους 
της οικογένειας». «Η αποζημίωση 
που επιδικάστηκε είναι απολύτως 
απαραίτητη», είπε ο Βλαχάκης.

Mετά από πολλές επιτυχη-
μένες εμφανίσεις σε διά-
φορα Φεστιβάλ σε όλη 

την Ευρώπη και στο μεγαλύτε-
ρο Παιδικό Θεατρικό Φεστιβάλ 
στην Ουάσιγκτον το 2011, το 
«Αερόπλοιο» έρχεται στο Σίδνεϊ 
για να δώσει παραστάσεις στην 
ελληνική γλώσσα για τους μα-
θητές και τους γονείς της Ελλη-
νικής Κοινότητας.

Υπό την αιγίδα της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Κοινότητας 
της ΝΝΟ, το «Αερόπλοιο» θα 
παρουσιάσει δύο διαφορετικά 
και καινοτομικά θεατρικά έργα 
που έχουν σκοπό όχι μόνο να 
διασκεδάσουν αλλά και να εκ-
παιδεύσουν. Απευθύνεται σε 
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, η παράσταση «Της 
φωτιάς και του Αέρα και του 
Δρόμου δίχως Γυρισμό» είναι 
μια ιστορία που αρχίζει από τα 
νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκά-
νησα, όπου τρία αδέλφια πριγκι-
πόπουλα ξεκίνησαν ένα ταξίδι 
στο Βασίλειο του Ύπνου, σε ανα-
ζήτηση φαρμάκου για να γιατρέ-
ψει τον πατέρα τους που έχασε 
το φως του και να μπορέσει να 

ξαναδεί το φως της ημέρας και 
πάλι. Ο καθένας επιλέγει ένα 
διαφορετικό δρόμο και συναντά 
μεγάλα εμπόδια - φωτιά, αέρα, 
δράκους και δράκους-παιδιά. 
Μέσα από ανώμαλους δρόμους, 
ηρωικές περιπέτειες και αστεία 
περιστατικά, μόνο ένα από τα 
τρία αδέρφια θα πετύχει.

Μαριονέτες, μάσκες, μαριο-
νέτες και δράκους ζωντανεύουν 
επί σκηνής, όπου ο αφηγητής 
αλληλεπιδρά με το κοινό κα-
λώντας τους να είναι μέρος της 
ιστορίας. «Της φωτιάς και του 
Αέρα και του Δρόμου δίχως 
Γυρισμό» δεν είναι μία συνη-
θισμένη θεατρική παράσταση. 
Είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι 
και την ίδια στιγμή, εκπαιδευ-
τικό και πολιτιστικό. Τα παιδιά 
δεν έχουν μόνο μια χαρούμε-
νη διασκέδαση, αυξάνουν την 
φαντασία τους και διευρύνουν 
τους ορίζοντές τους.

Για τους μαθητές της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 
«Αρχαίο Πάθος» παρουσιάζει 
δύο με τρεις από τους πιο ισχυ-
ρούς μονολόγους τις αρχαίας 
ελληνικής τραγωδίας, Ηλέκτρα, 

Ιφιγένεια και Αντιγόνη. Σε συν-
δυασμό με την πραγματική κα-
τασκευή μιας αρχαίας μάσκας 
που αργότερα γίνεται μέρος της 
παράστασης, αυτή η ευρηματι-
κή και εκπαιδευτική θεατρική 
παρουσίαση έχει σχεδιαστεί 
για να κατανοήσουμε τον σεβα-
σμό που έχουμε στις ελληνικές 
τραγωδίες και τους λόγους που 
είναι τόσο σεβαστές από την πα-
γκόσμια σκηνή.

Το «Αερόπλοιο» είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός που ιδρύθηκε το 1985, 
αντλεί την έμπνευσή του από 
τη μυθολογία, την ιστορία και 
τη λογοτεχνία. Οι μοναδικές, 
ιστορία-αφήγηση, παραστάσεις 
τους έχουν κοσμήσει τις διε-
θνείς σκηνές σε όλο τον κόσμο 
και θα είναι στο Σίδνεϊ για μια 
παράσταση με δύο υπέροχες 
και μοναδικές επιδείξεις στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότη-
τα της ΝΝΟ, την Κυριακή 27 
Μαΐου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες 
και εισιτήρια επισκεφθείτε το:
www.greekfestivalofsydney.
com.au 

Ένα αγοράκι δεκαπέντε μηνών σφήνωσε το 
δάχτυλό του στη μπανιέρα κατά τη διάρκεια 
ενός απογευματινού του μπάνιου στο σπίτι 

του στο Colo Vale, βόρεια του Mittagong. Οι νοσο-
κόμοι που κλήθηκαν στο σπίτι, όταν διαπίστωσαν 
ότι το δάκτυλο του αγοριού είχε σφηνώσει για τα 
καλά στο μπάνιο, κάλεσαν ένα ντόπιο υδραυλικό, 
την αστυνομία, την υπηρεσία έκτακτων περιστατι-
κών SES και την υπηρεσία CareFlight.

Μετά από τρεις ολόκληρες ώρες απελευθερώ-
θηκε το άτυχο αγοράκι, ενώ χρειάστηκε να τον 
αναισθητοποιήσουν, αφού διέλυσαν ολόκληρη 
τη μπανιέρα για να καταφέρουν να το απεγκλω-
βίσουν με ασφάλεια και χωρίς να τραυματιστεί. Ο 
μικρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων του 
Γουέστμιντ, για τις τυπικές εξετάσεις και τελικά οι 
γιατροί του έδωσαν εξιτήριο εφόσον διαπιστώθη-
κε ότι δεν είχε τραυματιστεί.
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Δύο επιδείξεις 
σε μία μόνο παράσταση

Το μπάνιο έγινε εφιάλτης 
για ένα αγοράκι 15 μηνών

Έρευνες για να εξακριβωθεί 
η ταυτότητα γυναίκας 
που βρέθηκε νεκρή σε παραλία

Θύμα βιασμού κοντά στην 
παραλία του Coogee, ανα-
τολικά του Σίδνεϊ, έπεσε ένα 

14χρονο κορίτσι.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε 

ότι η 14χρονη δέχθηκε την επίθεση 
δύο αγοριών το βράδυ του περα-
σμένου Σαββάτου. Δύο νεαροί, ηλι-
κίας 16 και 17 χρόνων αντίστοιχα, 

συνελήφθησαν από την αστυνομία 
και οδηγήθηκαν στον αστυνομικό 
σταθμό του Μαρούμπρα, όπου και 
ασκήθηκε εναντίον τους ποινική δί-
ωξη για τον βιασμό της 14χρονης. 
Οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν 
χθες στο Δικαστήριο παίδων του 
Bidura και προφυλακίστηκαν μέχρι 
να γίνει η δίκη τους.

14χρονη θύμα βιασμού 
στην παραλία του Coogee

«ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ»: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ

Έναν κροκόδειλο-δολοφόνο, 
μήκους 4,5 μέτρων, κατά-
φεραν να αιχμαλωτίσουν 

οι τοπικές Αρχές στην κοινότητα 
Ντάλι Ρίβερ, 225 χλμ νότια του 
Ντάργουϊν. Ο κροκόδειλος τρομο-
κρατούσε επί μέρες κατοίκους και 
κατοικίδια ζώα της περιοχής. Ο εκ-
πρόσωπος της τοπικής αστυνομίας 
δήλωσε ότι το σαρκοβόρο αμφίβιο 
ερπετό είχε αρπάξει τουλάχιστον 
9 κουτάβια από τις αυλές σπιτιών, 
μέσα σε ένα μήνα.

Οι κάτοικοι παρατηρούσαν ότι ο 
κροκόδειλος όσο περνούσε ο και-
ρός έπαιρνε θάρρος και πλησίαζε 
όλο και περισσότερο στα σπίτια 
τους. Έτσι, πήραν την απόφαση να 
τον πιάσουν.Παρότι ο επικίνδυ-
νος κροκόδειλος αιχμαλωτίστηκε, 
στην ίδια περιοχή του Ντάλι Ρί-
βερ και του Nauiyu κυκλοφορούν 
ελεύθεροι ακόμα δύο επίσης μεγά-
λοι κροκόδειλοι και ένας μικρός, 
προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της 
τοπικής αστυνομίας.

Αιχμαλωτίστηκε ο κροκόδειλος 
που έσπειρε τον τρόμο 
στο Ντάλι Ρίβερ


