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Η Αξιωματική Αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ να ανοίξει τα χαρτιά της και να δώσει μια πιο καθαρή 
εικόνα για την πραγματική κατάσταση του οικονομικού προϋ-
πολογισμού.

Ο σκιώδης υπουργός Θησαυροφυλακίου, Τζο Χόκεϊ, ζήτησε 
από την Πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ να αποκάλυπτε στη 
χθεσινή της ομιλία στο National Press Club την πραγματική 
κατάσταση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

«Η κα Γκίλαρντ οφείλει επίσης να μας αποκαλύψει από πού 
θα προέλθουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποί-
ηση υποσχέσεών της όπως το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης 
Αναπηριών (NDIS) και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παι-
δείας βάσει των προτάσεων Γκόνσκι», τόνισε ο κ. Χόκεϊ.

Στο μεταξύ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άμποτ, επανέλαβε ότι μια κυβέρνηση Συνασπισμού θα 
καταργήσει τον φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
μετά τη δημοσιοποίηση τελευταίας έρευνας που αποκαλύπτει 
ότι ο φόρος αύξησε το κόστος κατανάλωσης ενέργειας των επι-
χειρήσεων κατά 14,5%.

Να ανοίξει τα χαρτιά της 
για τον προϋπολογισμό
ζητά από την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ ο Συνασπισμός

Δυναμική εκστρατεία κατά των σκουπιδιών, καθώς και 
εκείνων που δεν πείθονται και εξακολουθούν να πετούν 
τα αποτσίγαρά τους από τα παράθυρα των αυτοκινήτων - 
και όχι μόνο - ξεκινά η πολιτεία της Βικτόριας. 

Ο πολιτειακός υπουργός Περιβάλλοντος, Ράϊαν Σμιθ, 
δήλωσε ότι η νέα στρατηγική αποβλέπει στο να μην 
υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους, στα πάρκα και στις 
πλαζ και να εξοικονομηθούν 78 εκατ. δολάρια που δαπα-
νούνται ετησίως για τον καθαρισμό της πολιτείας. Η δι-
αφημιστική εκστρατεία παροτρύνει, επίσης, τους πολίτες 
να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και να θεωρούν καθήκον 
τους να δηλώνουν στις αρχές τους παραβάτες.

Κάθε χρόνο, τα σκουπίδια που μαζεύονται από τους 
δρόμους τα πάρκα, τις πλαζ και αλλού ανέρχονται σε 
14.500 τόνους, ποσότητα που αναλογεί σε 3 κιλά ανά 
άτομο στη Βικτόρια.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση διπλασίασε πρό-
σφατα τα πρόστιμα σε 504 δολάρια, σε όποιον πετά 
σκουπίδια, η νέα δε στρατηγική συμπεριλαμβάνει ένα 
σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι θα έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλουν πρόσθετα, επιτόπου πρόστι-
μα στους παραβάτες.

Χαρακτηριστικό των αυστηρότερων μέτρων για την πά-
ταξη των σκουπιδιών στη Βικτόρια, είναι και το γεγονός 
ότι ορισμένοι δήμοι θα προμηθεύσουν φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς με φωτογραφικές μηχανές, προκειμένου να 
συλλαμβάνουν τους παραβάτες επ’ αυτοφώρω.

Η κυβέρνηση της Βικτόριας, στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής να διατηρήσει την πολιτεία πεντακάθαρη, θα δαπα-
νήσει 1,5 εκατ. δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια γι’ αυτόν 
το σκοπό, ζητώντας τη συνεργασία των δήμων, των επι-
χειρηματιών και των πολιτών γενικότερα.

Τις τελευταίες ημέρες η Αυστραλία δοκιμάζεται από τη 
μανία της φύσης και στο Κουίνσλαντ τουλάχιστον τέσσερα 
άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες, μετά το 
πέρασμα του κυκλώνα Όσβαλντ.

Την ίδια ώρα όμως που οι πλημμύρες έχουν ξεσπιτώσει 
χιλιάδες άτομα, ένας Ελληνας ομογενής, διαπρέπει κυνη-
γώντας κυκλώνες και ισχυρές καταιγίδες. Πρόκειται για τον 
Χρήστο Νιτσόπουλο, ο οποίος εδώ και περίπου 17 χρόνια 
έχει καταφέρει να παρακολουθεί και να βρίσκεται στο επί-
κεντρο κάθε σφοδρής καταιγίδας που έχει πλήξει το Κου-
ίνσλαντ.

Μαζί με τον συνεργάτη του Τράβις Ρόμπερτσον έχουν δη-
μιουργήσει τον φορέα «ΟΖ Cyclone Chasers» που σε ελεύ-
θερη απόδοση σημαίνει «Αυστραλοί Κυνηγοί των Κυκλώ-
νων». Με έδρα το Τάουνσβιλ του Κουίνσλαντ «τρέχουν» να 
είναι στο επίκεντρο κάθε σφοδρής καταιγίδας και να την 
καταγράφουν «εκ των έσω».

Γεννημένος στη Βόρεια Ελλάδα ο Χρήστος Νιτσό-
πουλος μετανάστευσε στην Αυστραλία σε μικρή ηλι-
κία. Το πάθος του για τη μελέτη των καταιγίδων ξεκί-
νησε όταν μια σφοδρότατη χαλαζοθύελλα «διέλυσε» το 
οικογενειακό του σπίτι στο Σίδνεϊ το 1988, τότε δεν 
υπήρχε κανείς να τους προειδοποιήσει. Έτσι αποφά-
σισε να αναλάβει δράση, να κυνηγήσει καταιγίδες και 
να προειδοποιεί τον κόσμο.

«Θέλουμε να μαθαίνουμε πώς ακριβώς προκαλούνται οι 
καταιγίδες και πώς ξεσπάνε για να μπορούμε να τις προβλέ-
πουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια», λέει ο ομογενής ο οποίος 
αν και δεν είναι πτυχιούχος Μετεωρολόγος συνεργάζεται 
με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

«Έχουμε καταγράψει πολλούς κυκλώνες και καταιγί-
δες και όλα τα στοιχεία έχουν δοθεί στη Μετεωρολο-
γική Υπηρεσία», προσθέτει καθώς παρακολουθεί τον 
τελευταίο κυκλώνα Όσβαλντ.

Χρήστοσ Νιτσοπουλοσ: 

Ο Έλληνας 
που κυνηγά 
κυκλώνες 
στην Αυστραλία

Ο σκιώδης υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Τζο Χόκεϊ

Πρόστιμο 504 δολαρίων σε όποιον πετά σκουπίδια στο δρόμο!


