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Εργαζόµενοι στα τρένα κινεζικής 
κατασκευής εκτέθηκαν σε αµίαντο 

Μια συναισθηµατικά φορτισµένη οµιλία του πρώ-
ην υπουργού Οικονοµικών της ΝΝΟ, Γκρεγκ Πιρς, 
έδωσε την αφορµή για να πυροδοτηθούν οι φή-
µες ότι µερικούς µήνες µετά την παύση του από το 
υπουργικό συµβούλιο ετοιµάζεται να εγκαταλείψει 
και το κοινοβούλιο. Μιλώντας για ένα νοµοσχέδιο 
στο άνω βουλή την Τρίτη, ο κ. Πιρς άρχισε να ανα-
φέρεται στις δραστηριότητες του πριν στραφεί στις 
προκλήσεις της πολιτικής.

“Η συµµετοχή στο Κοινοβούλιο σου δίνει την ευ-
καιρία να συµβάλλεις στη συζήτηση σχετικά µε τους 
νόµους, την ανάπτυξη και την ευηµερία της κοινότη-
τας µας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, το τίµηµα 
της πολιτικής σταδιοδροµίας περιλαµβάνει θυσίες 
στην καριέρα, τα οικονοµικά, την υγεία και το πιο 
σηµαντικό, την οικογένεια”, είπε ο κ. Πιρς που συ-
γκράτησε τα δάκρυα του µε δυσκολία και πρόσθεσε 
ότι “οι περισσότεροι από εµάς δεν είναι διατεθειµέ-
νοι να χάσουµε την ευκαιρία να εργαστούµε για το 
κοινό καλό. Ευχαριστώ τους αξιότιµους βουλευτές 
που µε άκουσαν σήµερα”.

Κατά τη διάρκεια µιας διάσκεψης µε τα µέσα ενη-
µέρωσης λίγο αργότερα, ο Πρέµιερ της ΝΝΟ, Μπά-
ρι Οφάρελ, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο όταν 
ρωτήθηκε αν ο κ. Πιρς έχει αποφασίσει να αποχω-
ρήσει από το Κοινοβούλιο. Η οµιλία του πάντως θε-
ωρήθηκε από αρκετούς από τους συναδέλφους του 
ως αποχαιρετιστήρια. Ο ίδιος ο κ. Πιρς αρνήθηκε να 
κάνει κάποια δήλωση σχετικά µε την πιθανή απο-
χώρηση του.

Ο κ. Οφάρελ ανακοίνωσε τον Αύγουστο την απο-
ποµπή του κ. Πιρς από το υπουργικό συµβούλιο κα-
θώς είχε αποκρύψει σύγκρουση συµφερόντων σχε-
τικά µε το διορισµό του δικηγόρου και φίλου του, 
Ρίτσατρντ Φίσερ, στο διοικητικό συµβούλιο της Εται-
ρίας Ύδρευσης (Sydney Water). Η απόφαση ήρθε 
µετά από πίεση εβδοµάδων από την αντιπολίτευση 
προς τον κ. Οφάρελ, µε αίτηµα να απολύσει τον κ. 
Πιρς καθώς είχε εµφανιστεί µεθυσµένος στο Κοι-
νοβούλιο και επίσης, είχε διεκδικήσει οδοιπορικά 
για ένα ιδιωτικό ταξίδι στην Καµπέρα χωρίς να τα 
δικαιούται.
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Ετοιμάζει την έξοδο του από την πολιτική 
ο πρώην υπουργός οικονομικών της ΝΝΟ

Οι εργαζόµενοι των σιδηροδρόµων 
έχουν εκτεθεί στον, δυνητικά, ιδιαιτέρως 
επικίνδυνο για την υγεία αµίαντο, µετά την 
ανακάλυψη ότι η θανατηφόρα σκόνη βρέ-
θηκε σε µηχανές τρένων που εισάγονται 
από την Κίνα. Το παραπάνω περιστατικό 
δεν είναι το πρώτο που παραβιάζει την 
10ετή απαγόρευση εισαγωγή προϊόντων 
που περιέχουν το καρκινογόνο υλικό. Οι 
Ενώσεις των Εργαζοµένων ζητούν τώρα 
πιο σκληρή αστυνόµευση των κινεζικών 
εισαγωγών, και περιγράφουν τα τρέχοντα 
πιστοποιητικά για τα προϊόντα χωρίς αµί-
αντο ως αναξιόπιστα.

Πέρυσι, η εταιρία µεταφοράς εµπορευ-
µάτων SCT, εισήγαγε δέκα µηχανές που 
είχαν κατασκευαστεί από την Southern 
Rail στην Κίνα, για να µεταφέρουν στο λι-
µάνι σιδηροµεταλλεύµατα που είχαν προ-
ορισµό την Κίνα. Για να συµµορφωθεί µε 
την δεκαετή απαγόρευση της Αυστραλίας 
στις εισαγωγές εµπορευµάτων που περιέ-
χουν αµίαντο, τα συγκεκριµένα τρένα εί-
χαν πιστοποιηθεί ως “καθαρά”. Ωστόσο, 
τα πράγµατα δεν ήταν έτσι.

Ο γραµµατέας των εργαζοµένων στο 
σιδηρόδροµο, τα τραµ και τα λεωφορεία, 
Μποµπ Νάνβα, δήλωσε ότι οι συντηρητές 
εγείρουν ανησυχίες σχετικά µε την ύπαρ-

ξη σκόνης αµιάντου. “Οι εργαζόµενοι εί-
χαν αρχίσει τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής µια σειράς από κινητήρες ντί-
ζελ. Εντόπισαν µια λευκή σκόνη µεταξύ 
των κινητήρων και έθεσε το ερώτηµα εάν 
η σκόνη ήταν ασφαλής”, είπε ο κ. Νάνβα. 
∆υστυχώς για την υγεία τους, οι ανησυχί-
ες των εργαζοµένων αποδείχτηκαν δικαι-
ολογηµένες καθώς το καρκινογόνο υλικό 
βρέθηκε σε όλες τις µηχανές, στη µόνωση 
γύρω από το σύστηµα της εξάτµισης και 
του σιγαστήρα, γύρω από τους σωλήνες 
του συστήµατος ψύξης, αλλά και κοντά 
στην οροφή της καµπίνας του οδηγού.

Τον περασµένο µήνα, µε κόστος πάνω 
από ένα εκατοµµύριο δολάρια, οι µηχα-
νές αποσύρθηκαν. Οι περισσότερες βρί-
σκονται σε καραντίνα στο κέντρο SCT, 
στη βόρεια Αδελαΐδα, όπου τις έχουν 
αναλάβει οι ειδικοί στην αφαίρεση αµι-
άντου. ∆εν είναι η πρώτη φορά που η 
Κίνα παραβιάζει την αυστραλιανή απαγό-
ρευση για τον αµίαντο. Πέρυσι πάνω από 
25.000 κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα 
αποσύρθηκαν µετά από την ανακάλυψη 
αµίαντου σε διάφορα εξαρτήµατα τους. 
Στις επόµενες δεκαετίες οι ειδικοί ανα-
µένουν εκατοντάδες χιλιάδες θύµατα από 
τον αµίαντο στην Κίνα.

Από το 2010, το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους της πε-
ριοχής με στόχο να λάβει γνώση των αναγκών και στη συνέχεια να προσφέρει τις υπηρεσίες που 
είναι σημαντικές για τους πολίτες.

Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των κατοίκων, που ετέθησαν ενώπιον του Δημο-
τικού Συμβουλίου, είναι η συντήρηση και η  αναβάθμιση των τοπικών υποδομών, συμπεριλαμβα-
νομένων των δρόμων, των πεζοδρομίων, των κράσπεδων και των πάρκων.

Παρά την οικονομική ευρωστία του Δήμου, το Συμβούλιο θα πρέπει να βρει πρόσθετη χρημα-
τοδότηση προκειμένου να συνεχίσει την παροχή υψηλών υπηρεσιών.

Η πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση χρηματοδότησης θα ήταν η διεκδίκηση ενός επιπρόσθετου 
εσόδου μέσω των Δημοτικών Τελών (SRV).

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.burwood.
nsw.gov.au για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SRV και τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς 
και για να ενημερωθείτε για την χρήση των πρόσθετων κεφαλαίων.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση για εμάς ως κοινότητα, και αυτός είναι ο λόγος που 
ζητούμε τα σχόλιά σας σχετικά με το πώς θα εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση των υποδομών 
μας στο μέλλον, με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι το Μπέργουντ (Burwood) θα παραμείνει ένα 
υπέροχο μέρος για να ζούμε και να εργαζόμαστε. Ένα μέρος που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος. 

Υποστηρίζοντας την ποικιλομορφία: 
Προωθώντας τον πολιτισμό


