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Η απόφαση της πρωθυπουργού Τζούλια Γκί-
λαρντ να προχωρήσει στη δηµιουργία του 
µεγαλύτερου δικτύου θαλάσσιων προστα-

τευόµενων περιοχών στον πλανήτη, ήταν η πιο 
δηµοφιλής που πήρε από τότε που ανέλαβε τα 
ηνία της χώρας. Αυτό αποκαλύπτει δηµοσκόπη-
ση που διενήργησε η εταιρία Essential Research, 
τα αποτελέσµατα της οποίας δόθηκαν στη δηµο-
σιότητα χθες. Συγκεκριµένα, την απόφαση αυτή 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ υποστηρίζει το 70% 
των ψηφοφόρων της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
ότι τα θαλάσσια αυτά πάρκα θα καλύπτουν πε-
ρισσότερο από το ένα τρίτο των θαλασσών της 
χώρας - ένα ορόσηµο στην προστασία της θαλάσ-
σιας ζωής για το οποίο το WWF αγωνίζεται για 
περισσότερο από 15 χρόνια.

Το «διαµάντι» του νέου δικτύου είναι το θαλάσ-
σιο πάρκο Coral Sea, το οποίο µαζί µε το παρα-
κείµενο θαλάσσιο πάρκο Great Barrier Reef, θα 

αποτελούν το µεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο του 
κόσµου. Τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας έχει καταστήσει σαφές ότι φιλοδοξεί 
να είναι παγκόσµιος ηγέτης στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.  Σε περιοχές όπως το 
Κοραλλιογενές Τρίγωνο και ο Ειρηνικός, οι ωκε-
ανοί φιλοξενούν µια απίστευτη βιοποικιλότητα 
και παρέχουν τροφή για εκατοµµύρια ανθρώ-
πους.  Το δίκτυο θαλάσσιων προστατευόµενων 
περιοχών της Αυστραλίας ανακοινώθηκε από 
τον υπουργό Περιβάλλοντος της Αυστραλίας 
Τόνι Μπερκ, στα µέσα του προηγούµενου µήνα.

Σύµφωνα µε την δηµοσκόπηση της Essential 
Research, η δεύτερη πιο δηµοφιλής απόφαση της 
σηµερινής κυβέρνησης, ήταν η αύξηση της υπο-
χρεωτικής εισφοράς στο εφάπαξ των εργαζοµέ-
νων (σηµ: την υποστηρίζουν το 69% των ψηφο-
φόρων) και ακολουθεί η έκθεση Γκόνσκι µε τις 
γνωστές προτάσεις για την χρηµατοδότηση των 
δηµόσιων σχολείων (68%).
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Η απόφαση της κυβέρνησης Γκίλαρντ να 
αναθέσει στο Μπρίσµπεϊν την διοργάνω-
ση της συνόδου των G20, είχε σαν αποτέ-

λεσµα να ξεσπάσει πόλεµος δηλώσεων ανάµεσα 
στις κυβερνήσεις Κουίνσλαντ και Ν.Ν.Ουαλίας.

Όπως είναι γνωστό, ο υπουργός Σχεδίου και 
Περιβάλλοντος της Ν.Ν.Ο., Μπραντ Χάζαρντ, 
είχε υποστηρίξει ότι το Σίδνεϊ ήταν η πιο κατάλ-
ληλη πόλη της Αυστραλίας για να φιλοξενήσει 
την σύνοδο κορυφής των G20, αλλά η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρντ προτίµησε το Μπρί-
σµπαν για να κερδίσει την υποστήριξη των ψη-
φοφόρων στην πολιτεία του Κουίνσλαντ.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Κάµπελ 
Νιούµαν, ανταπέδωσε τα πυρά λέγοντας ότι το 
Μπρίσµπαν κέρδισε δίκαια την διοργάνωση της 
συνόδου, επειδή έχει καλύτερα κέντρα συνεδρι-
άσεων, καλύτερο συγκοινωνιακό σύστηµα και 
περισσότερα ξενοδοχεία από το Σίδνεϊ.

Ο κ. Χάζαρντ στη συνέχεια τόνισε ότι η απόφα-
ση να διοργανωθεί η σύνοδος στο Μπρίσµπαν 
και όχι στο Σίδνεϊ, προσβάλλει τους ηγέτες του 
πλανήτη µας. Στον πόλεµο δηλώσεων µπήκε 
χθες και ο ∆ήµαρχος του Μπρίσµπαν, Γκράχαµ 
Κουϊρκ, ο οποίος δήλωσε ότι η πόλη του «δεν 
αποτελεί πλέον το φτωχό ξαδελφάκι του Σίδνεϊ 
και της Μελβούρνης».

Στη διάρκεια της συνόδου κορυφής των 20 πιο 
αναπτυγµένων οικονοµικά κρατών του πλανήτη, 
που θα γίνει το 2014, αναµένεται να κατακλύ-
σουν το Μπρίσµπαν περίπου 7.000 εκπρόσωποι 
των G20 και εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρω-
σης. Από την διοργάνωση της συνόδου, αναµέ-
νεται να επωφεληθούν και οι γειτονικές περιοχές 
του Γκολντ Κοστ και του Σάνσαϊν Κοστ. Το Κερνς, 
αναµένεται να διοργανώσει την συνεδρίαση των 
υπουργών Οικονοµικών, που πάντα διοργανώ-
νεται πριν την σύνοδο κορυφής των G20.
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Πόλεµος δηλώσεων ανάµεσα 
στο Μπρίσµπαν και το Σίδνεϊ

Η πιο δηµοφιλής απόφαση 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ
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