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Έδρα στη Ν.Ν.Ουαλία 
πιθανόν να διεκδικήσει 
η Πολίν Χάνσον

Υποψηφιότητα για την οµοσπονδια-
κή έδρα του Χάντερ στη Ν.Ν.Ουαλία, 
πολύ πιθανόν να θέσει η πρώην αρ-
χηγός του Κόµµατος «Ένα Έθνος», Πο-
λίν Χάνσον.

Σε δηλώσεις της στις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτήµατος Fairfax 
Media, η κα Χάνσον δήλωσε ότι εξετά-
ζει το ενδεχόµενο να θέσει υποψηφιό-
τητα στην έδρα αυτή, ως Ανεξάρτητη, 
στις οµοσπονδιακές εκλογές της 14ης 
Σεπτεµβρίου.

Τόνισε όµως ότι υπάρχει άλλο ένα 
ενδεχόµενο, να διεκδικήσει κάποια 
έδρα στο Κουίνσλαντ.

«Θα πάρω τελική απόφαση σε ένα 
περίπου µήνα», δήλωσε η κα Χάνσον, 
που πρόσφατα επέστρεψε στο Κουίν-
σλαντ µετά από αρκετά χρόνια διαµο-
νής στο Πορτ Στίβενς, της περιοχής 
Χάντερ, στη Ν.Ν.Ουαλία.

 Να σηµειωθεί ότι στην έδρα του Χά-
ντερ εκλέγεται ο Εργατικός βουλευτής, 
Τζόελ Φιτζγκίµπον και για να χάσει 
την έδρα αυτή, πρέπει να σηµειωθεί 
στροφή 12% των ψήφων εναντίον 
του.

Να δίνονται χαµηλότοκα στεγαστικά δάνεια αλλά και ευ-
κολότερα βίζες σε ειδικευµένους εργάτες, από την Ελλάδα, 
που είναι άνεργοι, προκειµένου να µεταναστεύσουν στην 
Αυστραλία, προτείνει το Συµβούλιο Ιδιοκτητών Ακινήτων 
στην πολιτειακή κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε άρθρο στην εφηµερίδα «The Advertiser» έχει 
κατατεθεί αίτηµα προς την πολιτειακή κυβέρνηση της Νό-
τιας Αυστραλίας για την παροχή κινήτρων, µε σκοπό την 
«προσέλκυση περισσότερων ειδικευµένων µεταναστών στην 
περιοχή».

Προτείνεται, µεταξύ άλλων, «χαµηλότερα επιτόκια για στε-
γαστικά δάνεια, κάλυψη µέρους της εξόδων για τη µετακίνη-
ση και µείωση του απαιτούµενου χρόνου για τη χορήγηση 
άδειας µόνιµης παραµονής στη χώρα για τους µετανάστες, 

οι οποίοι καταφθάνουν και προέρχονται ως επί το πλείστον 
από τις χτυπηµένες από την οικονοµική κρίση Ιταλία, Ισπα-
νία, Ελλάδα και Πορτογαλία».

Επιπλέον, η πρόταση εισηγείται τη δηµιουργία «νέου τύ-
που θεώρησης της βίζας για την επιτάχυνση των διαδικασι-
ών αναγνώρισης των πτυχίων και προσόντων των νεοαφι-
χθέντων, ώστε να µπορούν να ενταχθούν γρηγορότερα στο 
εργατικό δυναµικό της Ν. Αυστραλίας».

Το εν λόγω αίτηµα προκύπτει, όπως τονίζεται, «αφενός 
εξαιτίας του ελλείµµατος σε ειδικευµένο προσωπικό και 
επαγγελµατίες στη Νότια Αυστραλία και αφετέρου λόγω της 
αύξησης του πληθυσµού της πολιτείας το τελευταίο µόνο 
εξάµηνο κατά 16500 άτοµα, εκ των οποίων τα 11300 είναι 
µετανάστες από τις προαναφερθείσες χώρες».
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