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Νίκος Βαρβάρης: 1,2 εκατ. για την  
ανάπλαση του ποταμού Cooks River
Ο οµοσπονδιακός υπουργός 

Περιβάλλοντος κ. Γκρεγκ 
Χαντ και ο κ. Νίκος Βαρβα-
ρής οµοσπονδιακός βου-

λευτής των Λίµπεραλς στη εκλογική 
έδρα Barton ανακοίνωσαντην ∆ευτέ-
ρα στην περιοχή Steel Park µια σειρά 
έργων ανάπλασης των παρόχθιων 
περιοχών του ποταµού Cooks River, 
που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τις 
περιοχές, Earlwood, Marrickville, 
Bradwell Valley, Canterbury, Tempe, 
Wolli Creek.   
Όπως είπε ο κ. Χάντ, η κυβέρνηση του 
Μάλκοµ Τέρνµπουλ, µόλις επανεκλε-
γεί θα επενδύσει $1 εκατοµµύριο για 
το πρώτο Στάδιο ανάπλασης του πο-
ταµού Cooks River τοπικά, µέσω του 
προγράµµατος Βελτίωσης Τοπικών 
Πάρκων και Περιβάλλοντος. Θα χο-
ρηγήσει επίσης $200.000 για ένα νέο 
έργο του Πράσινου Στρατού (Green 
Army) στην εκλογική έδρα του Barton 
που θα στηρίξει τις προσπάθειες ανά-
πλασης των ποταµών και αποκατάστα-
σης των υδροτόπων.
Η επένδυση αποτελεί µέρος της πολι-
τικής του Συνασπισµού για τη στήριξη 
των τοπικών κοινοτήτων και του πε-
ριβάλλοντος, επενδύοντας σε πάρκα, 
προστατευόµενες φυσικές περιοχές, 
παράκτιες και παραποτάµιες.
Ο Πράσινος Στρατός παρέχει ευκαι-
ρίες για νέους Αυστραλούς ηλικίας 
17-24 ετών να αποκτήσουν εκπαί-
δευση και εµπειρία η οποία θα τους 
βοηθήσει στο µέλλον να βρουν θέσεις 
εργασίας, ενώ δηµιουργεί πραγµατικά 
οφέλη για το τοπικό περιβάλλον.
Το Στάδιο 1 του σχεδίου περιλαµβά-
νει:
 •  Υδατοευαίσθητο Αστικό Κόµβο 

Σχεδιασµού και Αναψυχής - HJ 
Mahoney Reserve: $364.550

 •  Φύτευση δένδρων σκιάς - HJ 
Mahoney Reserve: $15.000

 •  Κλάδεµα χαµηλότερων κλαδιών 

βλάστησης -  Steel Park: $9.600
 •  Νέα φύτευση θαµνοδών φυτών - 

Steel Park: $75.000
 •  Υδατοευαίσθητος Αστικός Σχεδια-

σµός - έργα οµβρίων για Illawarra 
Rd και Thornley St.: $293.400

 •  Σταθεροποίηση όχθης και προ-
στασία και ενίσχυση παρόχθι-
ας λωρίδας- Waterworth Park: 
$250.000

Το έργο του  Green Army: 
•  Θα αναβιώσει τον Βόρειο ∆ιάδρο-

µο Υγροτόπων στον ποταµό Cooks 
River

•  Θα ελέγχει και αποµακρύνει επιβλα-
βή ζιζάνια, καθώς και να ενισχύσει 
απειλούµενες οικολογικές κοινότη-
τες και

•  Θα βελτιώσει το περιβάλλον για 
απειλούµενα είδη και την ανθεκτι-
κότητα των χώρων των εκβολών του 
ποταµού.

«Τα έργα αυτά είναι ένα σηµαντικό 
βήµα για την αποκατάσταση του Cooks 
River, που αποτελεί κρίσιµη υδάτινη 
οδό στα ενδονοτιο-δυτικά του Σύδνεϋ, 
είπε ο κ. Βαρβαρής.

»Η περιοχή απορροής του ποταµού 
Cooks River έχει µια ιστορία παραµέ-
λησης από την εποχή της άφιξης των 
Ευρωπαίων. Ο ποταµός έχει εκτραπεί 
και υποβαθµιστεί σε βαθµό που εί-
ναι δύσκολο να πιστέψει κανείς  ότι 
η τοπική φυλή Gadigal ήξερε αυτό το 
ποτάµι ως Goolay’yari (που σηµαίνει 
«πελεκάνοι»).
»Όραµά µου είναι να αποκατασταθεί 
η φυσική οµορφιά αυτού του σηµαντι-
κού ποταµού µε πολύ αναγκαία έργα 
αποκατάστασης. Το Steel Park, όπου 
θα επικεντρωθούν µερικές από τις 
προσπάθειες αποκατάστασης των ζη-
µιών, είχε παρεµπιπτόντως δική του 
περιπολία µέχρι το 1930 για να προ-
σέχει τους κατοίκους να κολυµπούν 
στον ποταµό Cooks. Επαναφέροντας 
το ποτάµι και το περιβάλλον σε µια 
θαυµάσια υγιή κατάσταση είναι ακρι-
βώς αυτό που επιδιώκει να επιτύχει η 
πρωτοβουλία του Πράσινου Στρατού» 
είπε ο κ. Βαρβαρής.
Το Πρόγραµµα βελτίωσης των τοπι-
κών σας πάρκων και περιβάλλοντος 
θα υποστηρίξει τοπικές δηµαρχίες, 

κοινοτικές οµάδες, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και άλλους ενδιαφερό-
µενους να αναλάβουν έργα αναζωο-
γόνησης, συντήρησης, διαχείρισης 
και βελτίωσης λειτουργίας σε τοπικά 
πάρκα, προστατευόµενες φυσικές πε-
ριοχές, ποτάµια, παράκτιες περιοχές 
και κοινοτικές εγκαταστάσεις, και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη 
µείωση από σκουπίδια και θαλάσσια 
απορρίµµατα.
“Θα συνεργαστούµε µε την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, τους κατοίκους της περι-
οχής και κοινοτικές οµάδες στον τελι-
κό σχεδιασµό του έργου,” δήλωσε ο 
υπουργός Χαντ.
“Ο Νίκος Βαρβαρής είναι ένας εξαί-
τερος τοπικός βουλευτής που θα πρέ-
πει να τον συγχαρούµε για την έντονη 
υποστήριξή του στα έργα ανάπλασης 
του Cooks River Recovery – Stage 1 και 
αυτό το νέο έργο του Πράσινου Στρα-
τού”. Τοπικά πάρκα και χώροι πρασί-
νου κάνουν τις κοινωνίες µας πιο υγι-
είς και βιώσιµες. Ο Συνασπισµός έχει 
πρόγραµµα περιβαλλοντικών θεµάτων 
που βελτιώνουν τοπικά περιβάλλο-
ντα και φέρνουν απτά αποτελέσµατα. 
Ο Πράσινος Στρατός αποτελεί µια τε-
ράστια επιτυχία µε ανακοίνωση 1145 
έργων παναυστραλιανά και πάνω από 
700 έργων  που έχουν ήδη αρχίσει σε 
αστικές, αγροτικές και αποµακρυσµέ-
νες περιοχές.
Επίσης, φυτεύουµε 20 εκατοµµύρια 
δέντρα σε κοινότητές µας που θα πα-
ρέχουν χώρους διαβίωσης για τα απει-
λούµενα είδη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά µε την πολιτική του Συνασπισµού 
για την υποστήριξη τοπικών πάρκων 
και του περιβάλλοντός σας επισκεφτεί-
τε το: www.liberal.org.au/coalitions-
policy-support-your-local-parks-
and-environment. Περισσότερες 
πληροφορίες για το Green Army στο: 
www.australia.gov.au/greenarmy




