
Κόμμα Πειραηών Ιζλανδίας, οι πρώηοι Πειραηές 

βοσλεσηές ζε εθνικό κοινοβούλιο 
 

Σν Κόκκα Πεηξαηώλ Ιζιαλδίαο κπήθε ζην Κνηλνβνύιην. Απηό είλαη ζαθέο, αθνύ έρεη 

ήδε θαηακεηξεζεί ην 95% ησλ ςήθσλ, ην Κόκκα Πεηξαηώλ Ιζιαλδίαο πξνβιέπεηαη 

λα ζπγθεληξώζεη πνζνζηό 5,1%, σο ηειηθό απνηέιεζκα, αθξηβώο πάλσ από ην 

θξάγκα ηνπ 5% πνπ απαηηείηαη γηα λα εθιέμνπλ βνπιεπηέο. 

Μόιηο αλαθνηλώζεθε ε λίθε ηεο πξώηεο βνπιεπηηθήο έδξαο ην Κόκκα ησλ Πεηξαηώλ 

από ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Ννηηνδπηηθήο Ιζιαλδίαο, όπνπ ην θόκκα είρε ιάβεη 

έλα πιήξεο 8,3% ησλ ςήθσλ, ν ελζνπζηαζκόο αλέβεθε ζηα ύςε κε ηνπο Πεηξαηέο λα 

ην γηνξηάδνπλ κε έλα δείπλν ζε έλα ζηθ εζηηαηόξην ζαιαζζηλώλ ζην θέληξν ηνπ 

Ρέηθηαβηθ. 

 

Οη Ιζιαλδνί είλαη θάηη ζαλ έλα θαηλόκελν, αθόκε θαη κέζα ζην ηαρέσο 

αλαπηπζζόκελν θίλεκα ηνπ Κόκκαηνο ησλ Πεηξαηώλ. Οη Πεηξαηέο ηεο Ιζιαλδίαο 

ηδξύζεθαλ κόιηο πξηλ από ελλέα κήλεο, θαη πήξαλ έδξεο ζην Althing ζήκεξα -ηξεηο 

έδξεο, ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο. Απηό είλαη έλα ξεθόξ ηαρύηεηαο 

(ίδξπζε – θνηλνβνύιην) από όπνηα πιεπξά θαη λα ην δεηο (ίζσο θαη γηα λα κπεη θαη 

ζηα ξεθόξ Γθίλεο). 

 

Απηή ε επηηπρία θάλεη ην Κόκκα Πεηξαηώλ Ιζιαλδίαο ην πξώην πεηξαηηθό θόκκα ζην 

θόζκν πνπ εθιέγεη βνπιεπηέο ζε εζληθό θνηλνβνύιην! Εγθάξδηα ζπγραξεηήξηα. Ο 

ζηόρνο επηηεπρζεί. Μεηά από απηή ηε λίθε, δελ ππάξρνπλ άιια θπβεξλεηηθά επίπεδα 

όπνπ ην θίλεκα δελ εθπξνζσπείηαη. 

 

Σν Κόκκα Πεηξαηώλ Ιζιαλδίαο δελ μεθίλεζε από ην κεδέλ, όκσο. Είραλ ηελ ηύρε λα 

έρνπλ πνιύ έκπεηξνπο αθηηβηζηέο θαηά ηελ ίδξπζε/εθθίλεζε ηνπ θόκκαηνο – όπσο ε 

Birgitta Jonsdottir (ηνπ Wikileaks θαη ηεο Ιζιαλδηθήο Πξσηνβνπιίαο ύγρξνλσλ 

Μέζσλ Ελεκέξσζεο, θ.ά.) θαη ν Smari McCarthy  (νκνίσο εκπιεθόκελνο ζηελ IMMI 

θαη ζε άιια πξόηδεθη). Δελ γλσξίδνπκε αθόκε πνηνη πεηξαηέο ζα θαηαιάβνπλ ηηο 

έδξεο ζην Althing -απηό ζα εμαξηεζεί από ηε δηαλνκή ησλ ςήθσλ κεηαμύ ησλ 

εθινγηθώλ πεξηθεξεηώλ θαη άιια ηέηνηεο παξακέηξνπο. 

 

Αλεμάξηεηα από απηό, ζα ππάξρεη ζίγνπξα πνιιή δνπιεηά λα θάλνπλ ζην Althing – 

παξόιν πνπ ε Ιζιαλδία έρεη πνιύ ζεηηθή ζεώξεζε ησλ πξννδεπηηθώλ ηδεώλ, ιίγεο 

από απηέο ηηο ηδέεο έρνπλ εθαξκνζηεί θαη ζηε λνκνζεζία. Έρνληαο πιένλ θαη πεηξαηέο 

λνκνζέηεο ζηελ Ιζιαλδία κπνξεί λα δηεπθνιύλεη απηή ηελ λνκνζεηηθή εθαξκνγή. 

Τπάξρεη πνιιή δνπιεηά λα θάλνπλ, κπξνζηά ηνπο. 

Μας βλέποσν και μας ακούνε 

Από εθεί θαη πέξα νη παγηδεπκέλνη ππνινγηζηέο πξνζθέξνπλ πξόζβαζε ζηνπο  ράθεξο 

ζε πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ή κεηαηξέπνληαη ζηα απηηά θαη ηα κάηηα ηνπο 

ζε γξαθεία, αίζνπζεο ζπζθέςεσλ θαη ζπίηηα, αθνύ νη θπβεξλνεγθιεκαηίεο κπνξνύλ 

λα ελεξγνπνηήζνπλ εμ απνζηάζεσο κηθξόθσλα θαη θάκεξεο πνπ ζπρλά 

ελζσκαηώλνληαη ή είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλα ζην PC. 

 


