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O περιβαλλοντικός και κοινωνικός ακτιβιστής 
Jack Mundey απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών 
στο Σίδνεϊ αυτή την εβδοµάδα. Πολλοί τον 
θυµούνται ως έναν πραγµατικό Αυστραλό 

ήρωα.
Ο Mundey είναι γνωστός για τον διεθνώς πρωτοπό-
ρο ρόλο του στο συνδικαλιστικό κίνηµα «green bans 
movement» των αρχών της δεκαετίας του 1970, που 
έθεσε στο προσκήνιο έντονες περιβαλλοντικές ανη-
συχίες. Ήταν γραµµατέας της Οµοσπονδίας Εργατών 
Οικοδόµων (Builders Labourers Federation – BLF) 
της ΝΝΟ την περίοδο που το συνδικάτο πραγµατο-
ποίησε 42 απεργίες σε τοποθεσίες που προορίζονταν 
για εργοτάξια.
Οι «πράσινες απαγορεύσεις» έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στη διάσωση µεγάλων τµηµάτων του Σίδνεϊ από 
την καταστροφή προκειµένου να κατασκευαστούν 
ακίνητα κι αυτοκινητόδροµοι ταχείας κυκλοφορίας. 
Χωρίς αυτές, το Σίδνεϊ δε θα είχε σήµερα ένα µεγά-
λο µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς του, όπως τα 
προάστια The Rocks, Woolloomooloo, Darlinghurst 
και Glebe, πολλά από τα διατηρητέα κτήρια στο εµπο-
ρικό κέντρο, το Kellys Bush Park στο Hunters Hill, 
τµήµατα του Centennial Park και τους Βοτανικούς Κή-
πους, κατοικίες για τους αυτόχθονες του Redfern και 
περιοχές πολιτιστικής κληρονοµιάς στο Newcastle.
Οι «πράσινες απαγορεύσεις» («green bans») αντικα-
τόπτριζαν το όραµα του Mundey, ο οποίος ήθελε τα 
ριζοσπαστικά κινήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης να 

έχουν παράλληλα και οικολογική συνείδηση. Για µια 
ολόκληρη γενιά ακτιβιστών έβαλε τους περιβαλλοντι-
κούς προβληµατισµούς στην καρδιά της αστικής και 
της κυρίαρχης πολιτικής. Πίεσε για δηµοκρατικό πο-
λεοδοµικό σχεδιασµό, επέκρινε την εξάρτηση από το 
αυτοκίνητο κι αγωνίστηκε για δηµόσιες συγκοινωνίες.
Η αγάπη του για τη φύση και το περιβάλλον ξεκίνησε 
στα δάση του βόρειου Κουίνσλαντ, όπου γεννήθηκε 
το 1929. Η µητέρα του πέθανε όταν εκείνος ήταν έξι 
ετών και τον µεγάλωσαν ο φτωχός πατέρας και τα 
µεγαλύτερα αδέλφια του. Όταν ο Jack ήταν δεκατεσ-
σάρων, έφυγε από το αυταρχικό καθολικό γυµνάσιο 
όπου φοιτούσε και, παρακινούµενος από το ταλέντο 
του για τον αθλητισµό, µετακόµισε στο Σίδνεϊ, όπου 
έπαιζε ράγκµπι για τους Parramatta Eels, ενώ ταυτό-
χρονα εργαζόταν ως εργάτης. Είχε έντονο το αίσθηµα 
του δικαίου κι επηρεάστηκε από το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα, στο οποίο εντάχθηκε στη δεκαετία του 1950.
Ο Mundey αγωνίστηκε και διακινδύνευσε πολλές φο-
ρές στη ζωή του, υπηρετώντας διάφορους σκοπούς. 
Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1960, οδήγησε χιλιάδες µα-
χητικούς οικοδόµους σε θαρραλέες και συχνά επικίν-
δυνες κινητοποιήσεις για καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας. Το 1968 εξελέγη γραµµατέας της BLF της ΝΝΟ. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συναντήσεις 
των συνδικάτων µεταφράζονταν σε επτά γλώσσες για 
να καλύψουν τις ανάγκες των µελών, η πλειονότητα 
των οποίων ήταν µετανάστες. Για πρώτη φορά, οι γυ-
ναίκες έγιναν δεκτές ως µέλη και διοργανώτριες του 

Συνδικάτου. 

Ο Jack Mundey δεν ήταν µόνο έξυπνος και θαρραλέ-

ος ηγέτης, αλλά ενέπνευσε και χιλιάδες πολίτες της 

εργατικής και της µεσαίας τάξης να υποστηρίξουν το 

Συνδικάτο. Ήταν δεινός ρήτορας και µιλούσε µε πε-

ποίθηση και αµεσότητα, ενώ η ζεστασιά και η φυσική 

Τον αποχαιρέτησαν οι Ελληνοαυστραλοί σύντροφοι του καθώς το 2014 
είχε στηρίξει το AGSC (Australia Greece Solidarity Campaign)

ΘΕΜΑ

«Έφυγε» ο Jack Mundey, ο ήρωας που έσωσε  
  το Σίδνεϊ από τις μπουλντόζες 




