
O ΚόσμοςTUESDAY 20 AUGUST 2013 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ8

Συνασπισµός: Προτιµήστε τον Andrew Wilkie
Χείρα βοηθείας από τον Συνασπισµό παίρνει 
ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την έδρα του 
Ντένισον στην Τασµανία, Andrew Wilkie.
Ο γραµµατέας των Λίµπεραλ στην περιο-
χή, Sam McQuestin, επιβεβαίωσε τις πλη-
ροφορίες που έλεγαν ότι το κόµµα του κ. 
Άµποτ θα καλέσει τους ψηφοφόρους του 
να δώσουν την δέυτερη επιλογή προτίµη-
σης στον κ. Wilkie και όχι στους Εργατι-

κούς ή τους Πράσινους.
«Ο Συνασπισµός είναι αποφασισµένος να 
κερδίσει την έδρα του Denison, προκει-
µένου να ενισχύσει την ανάπτυξη και την 
απασχόληση και έχουµε επιλέξει µια εξαι-
ρετική υποψήφια για την συγκεκριµένη 
έδρα που µπορεί να φέρει εις πέρας αυτό 
το έργο, την Tanya Denison (σ. το επίθετο 
της υποψηφίου είναι ίδιο µε αυτό της περι-

οχής). Ωστόσο εκλογικό µας σύστηµα είναι 
τέτοιο που µας ωθεί να δώσουµε κατευθύν-
σεις στους ψηφοφόρους µας και για τους 
άλλους υποψηφίους. ‘
Έτσι, όπως είναι προφανές, η πρώτη µας 
επιλογή θα είναι η Τάνια Ντένισον που εκ-
προσωπεί τους Λίµπεραλ και στη συνέχεια 
ο κ. Wilkie, τον οποίο θεωρούµε την λιγό-
τερο κακή επιλογή».

Ο ίδιος κ. Wilkie αρνείται ότι έχει µιλήσει 
µε τον Συνασπισµό για το ζήτηµα αυτό και 
υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την απόφαση, 
η οποία αυξάνει τις πιθανότητες του να 
κρατήσει την έδρα.
“Αν και είναι προφανώς χρήσιµο για 
µένα δεν έχω κάνει καµία διαπραγµά-
τευση µέχρι σήµερα µε το Συνασπισµό”, 
είπε ο κ. Wilkie.

Ο 22χρονος Αυστραλός παίκτης του µπέιζµπολ,  
Christopher Lane, έχασε άδικα τη ζωή του καθώς πυρο-
βολήθηκε αναίτια, στην Οκλαχόµα των ΗΠΑ. Ο νεαρός 
Αυστραλός έκανε τζόκινγκ στη µικρή πόλη Duncan όπου 
διέµενε όταν δέχτηκε πισώπλατα τα πυρά τριών ανήλι-
κων νεαρών.
Ο πατέρας του που ζει στη Μελβούρνη δήλωσε συντε-
τριµµένος, ότι ο γιος του ήταν ένα «ταλαντούχο και έξυ-
πνο παιδί» που η ζωή του επιφύλαξε ένα παράλογο τέλος.
Ο νεαρός ήταν παίχτης του µπέιζµπολ και σπούδαζε µε 
υποτροφία στο East Central University. Σε δύο εβδοµά-
δες θα έκλεινε τα 22 του χρόνια. Είχε µόλις επιστρέψει 
στις ΗΠΑ από ένα ταξίδι που είχε κάνει στην Αυστραλία 
µε την κοπέλα του, τη Σάρα.
Η αστυνοµία συνέλαβε τρεις έφηβους, ηλικίας 15, 16 και 
17 ετών. Τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο 
πρώτου βαθµού και θα µπορούσε ενδεχοµένως να αντι-
µετωπίσουν τη θανατική ποινή. Ο Αρχηγός της Αστυνο-
µίας του Duncan, Danny Ford, είπε ότι η επίθεση ήταν 
τυχαία και απρόκλητη και επισήµανε ότι δεν έχει δει κάτι 
παρόµοιο στα 30 χρόνια της καριέρας του.
Ο κ. Lane δήλωσε ο γιος του ήταν “ένα φυσιολογικό 
παιδί” που “έδωσε πολλά για να ακολουθήσει το όνειρό 
του”. « Όταν ένας νεαρός άνδρας δολοφονηθεί στην ακµή 
της ζωής του, στα πρόθυρα µιας µεγάλης καριέρας στον 
αθλητισµό τότε έχουµε να κάνουµε µε την απόλυτη τρα-
γωδία. », δήλωσε ο Premier της Βικτόρια, Denis Napthine 
για τη δολοφονία του Christopher Lane, και πρόσθεσε 
ότι “η σκέψη µας είναι στην οικογένεια του, τους φίλους 
του, και στους συναθλητές του που υποφέρουν αυτή τη 
στιγµή”. Ο
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