
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 11 DECEMBER 2018 3AYΣΤΡΑΛΙΑ

Α νακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγω-
νισµού παραµυθιού που είχε προκηρύξει 
τον Απρίλιο του 2018 η Γενική Γραµµατεία 
Απόδηµου Ελληνισµού σε συνεργασία µε 

το Ελληνικό Τµήµα της IBBY, για τη συγγραφή µι-
κρής ιστορίας / παραµυθιού, από παιδιά και νέους 
ηλικίας 8-16 ετών, µε θέµα: «Η ελληνική γλώσσα 
είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισµού». Σηµειώνεται 
ότι στο διαγωνισµό απεστάλησαν 42 παραµύθια 
από Αιθιοπία, Αλβανία, Αυστραλία, Γαλλία, Γερ-
µανία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ηνωµένο Βα-
σίλειο, Η.Π.Α., Καναδά, Κύπρο, Λίβανο, Ουκρα-
νία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία και Τουρκία.
Η κριτική επιτροπή έδωσε τα εξής βραβεία :
1ο Βραβείο:  στους Όλγα Κιοσκέρ, και Σελίνα Τζαρ-

τζάρ Π.Μ.Γ.Σ Κωνσταντινούπολη
2ο Βραβείο:  Αριάδνη Πολίτη, Α’ Γυµνασίου του 

Oakleigh Grammar – Melbourne, 
Victoria

3ο Βραβείο:  (ισοψήφια) Χαράλαµπος ∆αµασκη-
νός Βαγγελάτος του Ιωσήφ, Γ’ τάξη 
δηµοτικού Τ.Ε.Γ Βελιγραδίου, Ευάγ-
γελος Λιουδάκης, Αντώνης Πουλλής, 
Αντρέας Μιχαήλ – Κύπρος.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι:
Βαγγέλης Ηλιόπουλος – Συγγραφέας, Σπυρίδωνας 
Σιάκας – Επ. Καθηγητής, Τµήµα Γραφιστικής και 
Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Αττικής, ∆ρ. Χρύσα Κουράκη – κριτικός λογοτεχνί-
ας, Ευαγγελία Καλισκάµη – Μέλος της Επιτροπής 
Βραβείων Άντερσον. Τα µέλη της επιτροπής ανα-
γνώρισαν σε όλα τα κείµενα των παιδιών που συµ-
µετείχαν στον διαγωνισµό, τη φλόγα της επιθυµί-
ας να µείνει ζωντανή η γλώσσα στη ζωή και στην 
καρδιά τους. Επισυνάπτεται κατάλογος διαγωνι-
ζοµένων.  Τα κείµενα των παιδιών, επιµεληµένα 
και διορθωµένα από Έλληνες συγγραφείς-µέλη 
του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ συνοδευόµενα 
από εικόνες ή ζωγραφιές παιδιών από ελληνικά 
σχολεία, πρόκειται να τυπωθούν σε βιβλίο µε τον 
οµώνυµο τίτλο. 
Επίσης φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και 
Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής, υπό την επίβλεψη της Αναπλ. Καθη-
γήτριας κας Ελένης Μούρη και του Επ. Καθηγητή 
κ. Σπυρίδωνα Σιάκα, θα προβούν σε παραγωγή 
ταινιών κινουµένων σχεδίων βασιζοµένων στα 
κείµενα των παραµυθιών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Σε Ελληνοαυστραλή από τη 
Μελβούρνη το δεύτερο βραβείο

∆ίνεται αµοιβή 
1 εκατ. δολάρια για 
να λυθεί οµοφοβικό 
έγκληµα του 1988
Η οικογένεια του Scott Johnson, που σκοτώθηκε 
το 1988 σε ένα οµοφοβικό έγκληµα υποκινού-
µενο από το µίσος ενάντια στους οµοφυλόφι-
λους, ελπίζει ότι η νέα ανακοίνωση για αµοιβή 
αξίας 1 εκατοµµυρίου δολαρίων θα οδηγήσει 
τους δολοφόνους του στη δικαιοσύνη και θα 
προκαλέσει µια µεγαλύτερη έρευνα και για άλ-
λες ανεπίλυτες επιθέσεις κατά οµοφυλοφίλων.
Ο κ. Johnson, Αµερικανός µαθηµατικός µε έδρα 
το Σίδνεϊ, βρέθηκε νεκρός στη βάση ενός γκρε-
µού κάτω από ένα γνωστό σηµείο συνάντη-
σης οµοφυλοφίλων κοντά στο North Head του 
Manly τον ∆εκέµβριο του 1988.
Ο θάνατός του αρχικά αντιµετωπίστηκε ως αυ-
τοκτονία, αλλά ο ιατροδικαστής Michael Barnes 
πέρυσι συµπέρανε ότι ο 27χρονος έπεσε από 
τον βράχο «ως αποτέλεσµα πραγµατικής ή επα-
πειλούµενης βίας» από ανθρώπους που του επι-
τέθηκαν λόγω της οµοφυλοφιλίας του.
Ο ιατροδικαστής, ο οποίος επέκρινε την αρχική 
αστυνοµική έρευνα ως ανεπαρκή, συµπέρανε 
ότι πιθανότατα πάνω από ένα άτοµο επιτέθη-
καν στον «νέο και δυνατό και γυµνασµένο» κ. 
Johnson ενώ εκείνος βρισκόταν στο γνωστό gay 
beat.
Την Κυριακή συνάντησε τους αστυνοµικούς ο 
αδελφός του κ. Johnson, Steve, για να ανακοι-
νώσει µια χρηµατική αµοιβή αξίας 1 εκατοµµυ-
ρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδη-
γήσουν στην καταδίκη των υπευθύνων για τον 
θάνατο του αδερφού του.
Όλα αυτά έρχονται µετά την παραποµπή της 
υπόθεσης σε µια οµάδα ειδικών που διεξάγει 
νέες έρευνες για παλιές υποθέσεις.
Ο κ. Steve Johnson ελπίζει ότι αυτή η έρευνα 
θα σηµατοδοτήσει την έναρξη µιας πιο εµπερι-
στατωµένης έρευνας για τις άλυτες περιπτώσεις 
εγκληµάτων κατά οµοφυλοφίλων από τις δεκαε-
τίες του 1970 και του 1980.
Ο αστυνοµικός της ΝΝΟ Mick Fuller δήλωσε 
ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα βρεθούν σε 
δύσκολη θέση επειδή συµµετείχαν σε τέτοιες 
«απεχθείς» εγκληµατικές πράξεις στο παρελθόν.
«Είναι φρικτό να σκέφτεται κανείς ότι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι ακόµα εκεί έξω, στην κοινότητά 
µας – ζωντανοί, ελεύθεροι, ενώ ο Scott... βρήκε 
έναν τροµερό θάνατο» δήλωσε την Κυριακή.
Ο κ. Fuller έκανε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει 
πληροφορίες να βγει και να µιλήσει.

Οι τράπεζες της Αυστραλίας και οι ρυθµιστικές αρ-
χές θα πρέπει να προετοιµαστούν για µεγάλες αλ-
λαγές στην αγορά κατοικίας, σύµφωνα µε τον κο-
ρυφαίο οικονοµικό οργανισµό στον κόσµο. Στην 
τελευταία αξιολόγησή του για την Αυστραλία, ο 
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης αναφέρει ότι η στεγαστική αγορά ενδέχεται 
να θέσει σε κίνδυνο την οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας. Σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιεύθηκε τη 
∆ευτέρα, αιτία είναι η αυξηµένες τιµές των κατοικι-

ών και το χρέος των νοικοκυριών. Οι τιµές των κα-
τοικιών µειώθηκαν σταδιακά από τα τέλη του 2017 
και η αγορά βρίσκεται σε πτώση, δήλωσε ο ΟΟΣΑ, 
αλλά τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί η 
πτώση των τιµών και οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει 
να είναι έτοιµες για το σενάριο. Την ίδια στιγµή ο 
οργανισµός διαπιστώνει ότι «η ζωή στην Αυστρα-
λία είναι τελικά ρόδινη» καθώς η µακρά περίοδος 
οικονοµικής ανάπτυξης - 27 διαδοχικά έτη - συ-
νεχίζεται. «Η ζωή είναι καλή, µε υψηλό επίπεδα 

ευηµερίας, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και 
της εκπαίδευσης», αναφέρει η έρευνα. Εκτός από 
την αγορά κατοικίας, ο οργανισµός αναφέρει ότι 
κινδύνους για την οικονοµία κρύβει και η πιθανή 
κλιµάκωση των παγκόσµιων εµπορικών εντάσεων.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατηρεί το 
επίσηµο επιτόκιο µετρητών στο χαµηλό ρεκόρ του 
1,5% από τον Αύγουστο του 2016 και σηµειώνει 
ότι αυτό δεν είναι πιθανό να αλλάξει για το άµεσο 
χρονικό διάστηµα.

AΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Πάµε για «µικρή πτώση», αλλά καλύτερα να προετοιµαστούµε για τα χειρότερα




