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Ο Αρχηγός της Βόρειας Επικράτειας, Πολ 
Χέντερσον, επικροτεί την απόφαση της κυ-
βέρνησης Γκίλαρντ να επανεξετάσει σχέδιο, 

σύµφωνα µε το οποίο θα επιτρέπεται το κυνήγι 
κροκοδείλων αλµυρού νερού. 

«Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή, οι κυνηγοί θα 
πληρώνουν χρήµατα για να σκοτώσουν κροκο-
δείλους, θα ανοίξουν σχετικές θέσεις εργασίας 
για τους Αβορίγινες και αναµένεται να αυξηθεί 
και ο τουρισµός», τόνισε ο κ. Χέντερσον. 

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως 
η δηµόσια συζήτηση θα αρχίσει στις 25 Ιουλίου 
και αφορµή για να ανοίξει και πάλι το θέµα είναι 
ο ανησυχητικά υψηλός αριθµός των µεγάλων ερ-
πετών.  Παρόµοια πρόταση είχε απορριφθεί κά-
ποια χρόνια πριν, όταν είχε τεθεί και τότε τεθεί 
θέµα, αλλά η κυβέρνηση έκρινε ότι τα δεδοµένα 
έχουν αλλάξει. 

Ο υπουργός περιβάλλοντος, Τony Burke, δή-
λωσε πως θέλει να εξετάσει τις απόψεις και θέ-
σεις πληθυσµών, όπως οι Αβορίγινες, σε περι-
οχές όπως στη Βόρεια Επικράτεια που πρόκειται 
να εκτελείται το κυνήγι. 

ραχή, µέρες µετά την συµφωνία διάσωσης.

Η εγκατάσταση του Εθνικού Ευ-
ρυζωνικού ∆ικτύου (NBN) 
[National Broadband Network 

(NBN)] επιταχύνεται. Μέσα στα επόµε-
να τρία χρόνια το δίκτυο οπτικών ινών 
NBN θα έχει συνδέσει ή αρχίσει την κα-
τασκευή σε πάνω από 3,5 εκατοµµύρια 
σπίτια και επιχειρήσεις, σχεδόν το ένα 
τρίτο των ακινήτων της Αυστραλίας.

Το NBN είναι ένα έργο υποδοµής 
εθνικής ανάπτυξης που θα προσφέρει 
ταχύτερες, πιο αξιόπιστες υπηρεσίες ευ-
ρυζωνικής πρόσβασης για όλους τους 
Αυστραλούς σε προσιτές τιµές. Θα συν-
δέει τις πόλεις, τα περιφερειακά κέντρα 
και τις αγροτικές κοινότητες µεταξύ τους 
και µε τον κόσµο.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ίδρυσε 
την εταιρεία NBN Co Limited (NBN 
Co) για να σχεδιάσει, κατασκευάσει 
και λειτουργήσει το NBN. Ενώ πολλές 
πόλεις και κωµοπόλεις θα βλέπουν την 
κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών, 
η NBN Co θα είναι απασχοληµένη σε 
αγροτικές και αποµακρυσµένες περιο-
χές της Αυστραλίας παρέχοντας υψηλής 
ταχύτητας ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω 
σταθερών ασύρµατων και δορυφορι-
κών συνδέσεων.

Το NBN θα παρέχει πρόσβαση σε 
υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική σύνδεση 
στο 100% των ακινήτων της Αυστραλί-
ας. Θα συνδέσει 93% των κατοικιών, 
σχολείων και επιχειρήσεων σε ένα 
υψηλής ταχύτητας δίκτυο οπτικών ινών 
ικανό να παρέχει ευρυζωνικές ταχύτη-
τες έως και ένα gigabit το δευτερόλεπτο 
(Gbps). Το 7% των ακινήτων θα πρέπει 
να εξυπηρετείται από ένα συνδυασµό 
επόµενης γενιάς σταθερών ασύρµατων 
και δορυφορικών τεχνολογιών που πα-

ρέχουν µέγιστη ταχύτητα 12 megabit το 
δευτερόλεπτο (Mbps).

Τον Απρίλιο του 2012 ξεκίνησε η 
κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών ή 
ολοκληρώθηκε σε περισσότερες από 40 
κοινότητες σε όλη την Αυστραλία. Τον 
Μάρτιο του 2012 η NBN Co δηµοσίευ-
σε το πρώτο της τριετές σχέδιο εθνικής 
εγκατάστασης οπτικών ινών. Τον κατά-
λογο των περιοχών που περιλαµβάνο-
νται στο τριετές σχέδιο εγκατάστασης 
και το 12µηνο πρόγραµµα µπορείτε να 
τον δείτε στην ιστοσελίδα της NBN Co 
www.nbnco.com.au.

Η NBN Co έχει συστήσει µια ειδική 
οµάδα για να συνεργαστεί µε τις κοινό-
τητες και τα ενδιαφερόµενα µέρη σε όλη 
τη διαδικασία εγκατάστασης. Η NBN Co 
θα επικοινωνεί µε τους κατοίκους και 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων για να εξηγεί 
τις επιλογές σύνδεσης όταν πρόκειται 
να αρχίσει η εγκατάσταση NBN στην 
περιοχή τους.

Το Τµήµα Ευρυζωνικότητας, Επι-
κοινωνιών, και Ψηφιακής Οικονο-
µίας (Department of Broadband, 
Communications and the Digital 
Economy) έχει αναπτύξει ένα ολο-
κληρωµένο πρόγραµµα µε στόχο την 
ενεργή συµµετοχή των πολιτισµικά και 
γλωσσικά διαφορετικών κοινοτήτων 
(CALD), που θα ξεκινήσει σε επιλεγ-
µένα περιφερειακά κέντρα σε όλη την 
Αυστραλία µε µεγάλους πληθυσµούς 
κοινοτήτων CALD. Αυτό θα γίνει από 
την οµάδα του προγράµµατος CALD 
που θα παρουσιάζει ενηµερωτικές ηµε-
ρίδες στις τοπικές κοινότητες ως µέρος 
ενός «περιοδεύοντος ενηµερωτικού πα-
κέτου», που έχει προγραµµατιστεί να 
επισκεφθεί 19 περιφερειακά κέντρα. 

Κοινοτικοί οργανισµοί σε άλλα 22 κέ-
ντρα θα φιλοξενήσουν τις δικές τους το-
πικές ενηµερωτικές ηµερίδες ως µέρος 
κοινοτικών συνεργασιών.

Σηµαντικές πληροφορίες για το πρό-
γραµµα είναι διαθέσιµες σε δέκα (10) 
πιο ευρέως οµιλούµενες κοινοτικές 
γλώσσες εκτός της αγγλικής, όπως κι-
νεζικά, αραβικά, ελληνικά, ιταλικά, βι-
ετναµέζικα, ταγκάλογκ, χίντι, κροατικά, 
τουρκικά και ιαπωνικά. Αυτές οι πληρο-
φορίες θα περιλαµβάνουν βασικές πλη-
ροφορίες για την κοινότητα στη µορφή 
µίας «ειδικής έκθεσης», καθώς και την 
παροχή πληροφοριών στα µαζικά µέσα 
ενηµέρωσης CALD, όπως µεταφρασµέ-
να δελτία τύπου και επιλεγµένα παρα-
δείγµατα περιπτώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες
• Για να μάθετε περισσότερα σχετικά 
µε την πολιτισµικά και γλωσσικά δια-
φορετική εκστρατεία ενηµέρωσης ή για 
να ζητήσετε υλικό της εκστρατείας επι-
κοινωνήστε µε τον Anthony Stavrinos 
στο Cultural Partners στο (02) 8752 
7688 ή στο media@culturalpartners.
com.au
• Η NBN Co έχει κυκλοφορήσει ένα 
διαδραστικό χάρτη που δείχνει τοπο-
θεσίες εγκατάστασης NBN σε όλη την 
Αυστραλία. Μπορείτε να επισκεφθεί-
τε το www.nbnco.com.au/rollout και 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας για 
να δείτε το χάρτη και να βρείτε τις τε-
λευταίες πληροφορίες για το πότε έρ-
χεται το NBN στην περιοχή σας.

Για να µάθετε περισσότερα για το πώς 
θα αλλάξει το NBN την Αυστραλία, επι-
σκεφτείτε το nbn.gov.au

Eνας από τους µεγαλύτερους οίκους ανοχής 
της χώρας µε έδρα το Σίδνεϊ, το Stilleto, 
κέρδισε έφεση που είχε κάνει σε περσινή 

δικαστική απόφαση που του απαγόρευε δηµιουρ-
γία και άλλων χώρων - υποστηρίζοντας πως ήταν 
ήδη πολύ µεγάλο - η οποία επιτρέπει στους ιδιο-
κτήτες του την επέκτασή του.

Σύµφωνα µε την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 
Σχεδίου και Περιβάλλοντος του Σίδνεϊ, Σούζαν 
Ο’ Νιλ, «δεν υπάρχει παραβίαση ηθικής φύσεως 
προερχόµενη από τις δραστηριότητες ενός οίκου 
ανοχής, από τη στιγµή που η επιχείρηση λειτουρ-
γεί µε σχετική άδεια». 

Ο εν λόγω οίκος ανοχής, που όπως είπε η δικα-
στής είναι «καλύτερο από τα περισσότερα», έλαβε 
το πράσινο φως για µια επέκταση που θα κοστίσει 
περίπου $12 εκατοµµύρια. Το σχέδιο προβλέπει 
περισσότερα δωµάτια, ακόµα και για γκρουπ και 
τραπέζια µπιλιάρδου.

Το Stiletto αυτοδιαφηµίζεται ως το «καλύτερο 
σύντοµης παραµονής boutique hotel του κόσµου 
και του Σίδνεϊ εν προκειµένω». Αυτή τη στιγµή δι-
αθέτει 20 δωµάτια, αριθµός που θα διπλασιαστεί 
µετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης, που 
θα του δώσει και επίσηµα τον τίτλο του µεγαλύτε-
ρου οίκου ανοχής της χώρας.

Ο χώρος είναι ανοικτός 24 ώρες το 24ωρο, 
εκτός της ηµέρας των Χριστουγέννων, και οι ιδιο-
κτήτες του ισχυρίζονται πως ανάµεσα στους πελά-
τες τους είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές και µεγάλοι 
αθλητές. Η τιµή της µίας ώρας που περιλαµβά-
νει ενοικίαση δωµατίου, «συνοδό» επιλογής και 
ποτά, ανέρχεται στα $370. Να σηµειωθεί ότι η 
λειτουργία οίκων ανοχής είναι νόµιµη στο Κου-
ίνσλαντ και τη Ν.Ν.Ο., αλλά παράνοµη στη Νότια 
Αυστραλία και τη Βόρεια Επικράτεια.

Θα επιτραπεί 
το κυνήγι 
κροκοδείλων;

Eπεκτείνεται o μεγαλύτερος 
οίκος ανοχής  της χώρας

Συνδέοντας όλους τους Αυστραλούς 
για ένα καλύτερο µέλλον


