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Έχετε λάβει τον επίσημο οδηγό σας για τις ομοσπονδιακές 
εκλογές του 2016;
Μέχρι τώρα θα πρέπει να έχετε λάβει το αντίτυπο του επίσημου οδηγού σας για τις 
ομοσπονδιακές εκλογές του 2016 στο γραμματοκιβώτιό σας.

Σ’ αυτό θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε την ψήφο σας να 
μετρήσει την ημέρα των εκλογών, Σάββατο 2 Ιουλίου.

Να θυμάστε ότι η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική για όλους τους Αυστραλούς ηλικίας 
18 ετών και άνω.

Μεταφρασμένες εκδόσεις του οδηγού διατίθενται στο www.aec.gov.au/translated

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας. 
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Υ
ποψήφιος του Εργατικού 
Κόμματος στις επικείμενες 
εκλογές, απέσυρε την υποψη-
φιότητά του μόλις δύο βδομά-

δες πριν τις κάλπες, μετά την καταγ-
γελία που έγινε εναντίον του ότι είχε 
υποστηρίξει ανώτατο στέλεχος της εξ-
τρεμιστικής Ισλαμιστικής οργάνωσης, 
Hizb ut-Tahrir. Πρόκειται για τον 
Christian Kunde, υποψήφιο του ALP 
στην έδρα Farrer της Νέας Νότιας Ου-
αλίας, ο οποίος τόνισε ότι η απόφασή 
του να αποσύρει την υποψηφιότητά 
του λήφθηκε «για το καλό του κόμμα-
τος». Η εφημερίδα Daily Telegraph 
αποκάλυψε στο χθεσινό της φύλλο 
ότι ο Kunde είχε υποστηρίξει δημόσια 
τον Uthman Batar, στέλεχος της εξτρε-
μιστικής Ισλαμιστικής οργάνωσης , 
Hizb ut-Tahrir και ότι έδωσε μια ομι-
λία στην οποία σύγκρινε τους γάμους 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου με την 
αιμομιξία. Ο κ. Kunde υποστήριξε ότι 
οι δηλώσεις του έχουν παραποιηθεί 
από τον Τύπο. «Δεν είμαι ομοφοβικός 
και πιστεύω στην Αυστραλιανή δημο-
κρατία», τόνισε χαρακτηριστικά. Να 
σημειωθεί ότι ο κ. Kunde είναι ο δεύ-
τερος υποψήφιος του Εργατικού Κόμ-
ματος που υποχρεώθηκε να αποσύρει 
την υποψηφιότητά του στις επικείμε-
νες εκλογές της 2ας Ιουλίου, μετά τον 
συνδικαλιστή Chris Brown ο οποίος 
αποσύρθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως 
δεν είχε δηλώσει – όπως όφειλε – μια 
προ 30ετίας καταδικαστική απόφαση 
εναντίον του.
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Έρχονται και στη Ν.Ν.Ο. τα αυτοματοποιημένα  
αυτοκίνητα χωρίς οδηγό
Η Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας εξετάζει πρό-
ταση για να θέσει σε εφαρμογή ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίο θα δοκιμαστούν 
αυτοποιημένα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, σε αυτοκινητό-
δρομους της πολιτεία, και εφόσον αποδειχθούν ασφα-
λή, θα δοθεί το πράσινο φως για την νόμιμη κυκλο-
φορία τους από το έτος 2021. Σύμφωνα με την μεγάλη 
ασφαλιστική εταιρία αυτοκινήτων, NRMA, προτείνεται 
να δοκιμαστούν τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό σε αυτοκι-

νητόδρομους του Νιούκαστλ, του Γούλουγκογκ και του 
Σίδνεϊ. Τις δοκιμές οχημάτων χωρίς οδηγό σε αυτοκι-
νητόδρομους ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει η Βρετα-
νία για πρώτη φορά το 2017, με στόχο να επιτρέψει 
τα αυτόνομα αυτοκίνητα να βγουν κανονικά στους δρό-
μους έως το 2020.  Όσο για τις δοκιμές αυτοκινήτων 
θα πραγματοποιηθούν απαραιτήτως με κάποιον επιβά-
τη εντός του αυτοκινήτου, ούτως ώστε να αναλάβει τον 
έλεγχο σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.


