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«Ναι» στην ηλεκτρονική ψήφο 
λένε οι πολιτικοί αρχηγοί

Αυτοδύναμη κυβέρνηση
σχηματίζει ο Συνασπισμός

Πολιτικές θέσεις του κόμματος «Ένα Έθνος» έχουν αντιγραφεί από το Διαδίκτυο!

Μ
πορεί να είναι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά 
ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull και 
ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης, Bill Shorten, συμφωνούν απόλυτα σε 

ένα θέμα: στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Το γεγονός ότι μέχρι χθες συνεχιζόταν η καταμέτρη-
ση των ψήφων σε δύο έδρες – 9 μέρες μετά την δι-
εξαγωγή των εκλογών – επανέφερε στο προσκήνιο 
την πρόταση για την ηλεκτρνική ψήφο στην Αυστρα-
λία.
Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι υποστηρίζει εδώ και πολ-
λά χρόνια την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψήφου 
στην Αυστραλία και στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε 
και ο κ. Shorten, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να 
στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Από την πλευρά της η Αυστραλιανή Εκλογική Επι-
τροπή (AEC), δήλωσε διά στόματος του εκπροσώ-
που της Phil ότι θα συνεργαστεί με μια δικομματική 
Επιτροπή για τη διενέργεια των σχετικών ερευνών.
«Πιστεύω ότι διαθέτουμε ήδη μέρος της τεχνολογί-
ας που απαιτείται για να στραφούμε προς την ηλε-
κτρονική ψηφοφόρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Diak.
Να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές εκλογές, αργά 
αλλά σταθερά, κερδίζουν έδαφος σε πολλές χώρες 
του κόσμου.
Οι υποστηρικτές της πρότασης πιστεύουν ότι η υλο-
ποίηση και παραγωγική αξιοποίηση μιας καινοτόμου 
διαδικτυακής υπηρεσίας θα αποτελέσει σημαντικό 

ορόσημο για την ψηφιακή εξέλιξη της Αυστραλίας, 
καθώς θα την θέσει στην πρωτοπορία των πλέον 
εξελιγμένων κρατών στον τομέα της ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας.
Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει αδιάβλητες 
διαδικασίες ψηφοφορίας, διασφαλίζοντας τόσο την 
ανωνυμία των ψηφοδελτίων, όσο και την αποτροπή 
οποιασδήποτε αλλοίωσής τους. Οι ειδικοί λένε ότι 
αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με την αξιοποίηση των 
πλέον προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης.

Όπως αναμενόταν ο Συνασπισμός Φιλελευθέ-
ρων – Εθνικών εξασφάλισε τις 76 έδρες που 
απαιτούνται για να μπορέσει να σχηματίσει αυ-
τοδύναμη κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα ο Συνασπισμός κέρδισε τις έδρες 
Flynn και Capricornia στο Κουίνσλαντ, ενώ το 
Εργατικό Κόμμα κέρδισε την έδρα του Cowan 
στο Perth και προηγείται στην έδρα Hindmarsh 
της Αδελαϊδας και στην έδρα Herbert στο βό-
ρειο Κουίνσλαντ.
Κατά συνέπεια ο Συνασπισμός μπορεί να σχη-
ματίσει κυβέρνηση χωρίς να βασιστεί στα μι-
κρότερα κόμματα ή σε ανεξάρτητους βουλευτές.
Ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull, βρίσκε-
ται στην Καμπέρα προκειμένου ν’ αποφασίσει 
για τους υπουργούς της κυβέρνησής του, που 
θα συμμετέχουν στο 45ο Κοινοβούλιο.
Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι είναι πιθανό να 
συμμετέχουν «πολλά νέα πρόσωπα» στο νέο 
υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησής του.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν 
χθες ότι το Κόμμα της Pauline Hanson, 
«Ένα Έθνος», το οποίο στις τελευταίες εκλο-
γές «αναστήθηκε» εξασφαλίζοντας τo 4,1% 
των ψήφων, αντέγραψε κείμενα από το δι-
αδίκτυο για να συντάξει τις προγραμματικές 
θέσεις του σε διάφορα θέματα.
Όπως είναι γνωστό, η Hanson κατάφερε να 
επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή με 
τις εξής προεκλογικές θέσεις: διακοπή εισό-
δου μουσουλμάνων μεταναστών στη χώρα, 
πλήρης απαγόρευση κατασκευής νέων 
ισλαμικών τεμενών και σύσταση εξεταστι-
κών επιτροπών για το Ισλάμ και το Κλίμα.  

Μετά από δύο δεκαετίες στην «πολιτική 
έρημο», οι ίδιες θέσεις της κ. Hanson ξανα-
κέρδισαν την ψήφο τουλάχιστον 340.000 
ψηφοφόρων, δηλαδή περίπου το 4,1% του 
συνόλου του εκλογικού σώματος. Μάλιστα, 
στην Πολιτεία της, το Κουίνσλαντ, έλαβε το 
9,16% των ψήφων πρώτης προτίμησης για 
τη Γερουσία. 
Οι πολιτικές θέσεις του Κόμματος όμως 
σε θέματα όπως την πιστοποίηση των 
κρεάτων «χαλάλ», την οικονομική ανά-
πτυξη και την ιατρική χρήση κάνναβης, 
εξακριβώθηκε ότι έχουν αντιγραφεί από 
το Διαδίκτυο!
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