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Ρον Χόνιγκ: Ο βουλευτής του Χέφρον 
που μεγάλωσε παρέα με τα ελληνόπουλα

Φ ιλέλληνας από την κούνια είναι ο Ρον Χό-
νιγκ, ο Πολιτειακός Βουλευτής που εκλέ-
γεται στην έδρα του Χέφρον. Κι αυτό δεν 
είναι σχήµα λόγου, καθώς ο Ρον µεγάλω-

σε σε «ελληνικό προάστειο», πήγε σχολείο σε µια 
γειτονιά που έσφυζε από ελληνόπουλα, έκανε γε-
ρές φιλίες µαζί τους που κρατάνε µέχρι σήµερα και 
υπηρέτησε ως ∆ήµαρχος και βουλευτής σε έναν από 
τους «πνεύµονες» του ελληνισµού στο Σίδνεϊ… ∆ί-
πλα τους στο σχολείο, δίπλα τους και σήµερα. Τους 
γνωρίζει από πρώτο χέρι και µοιράζεται µαζί τους 
τις ίδιες µεταναστευτικές εµπειρίες. Παιδί εβραίων 
µεταναστών, που γνώρισαν την φρίκη του Ολοκαυ-
τώµατος και επέζησαν (µόνο η µητέρα του από όλα 
τα µέλη της οικογένειας του) καταλαβαίνει εξίσου 
καλά τα προβλήµατα της πρώτης µεταναστευτικής 
γενιάς αλλά και της δεύτερης µε την οποία συνοδοι-
πορεί εδώ και δεκαετίες.

∆εν υπάρχει ελληνική εκδήλωση στην εκλογική του 
περιφέρεια που δεν θα δώσει το παρών. Είτε πρό-
κειται για την ενορία της Αγίας Αικατερίνης, είτε για 
τον Άγιο Σπυρίδωνα, είτε για τα σχολεία που κά-
νουν µαθήµατα ελληνικών, ο Ρον είναι εκεί για να 
ακούσει και να βοηθήσει. ∆ίπλα στους νέους αλλά 
και δίπλα στους ηλικιωµένους. Μόλις πριν από δυο 
µέρες τον συναντήσαµε στην µάζωξη της οµάδας 
των ηλικιωµένων Ανατολικών Προαστίων µε τον 
καλό του φίλο, τον πρώην ∆ήµαρχο του Ράντγουικ, 
Γιάννη Προκοπιάδη, τον οµοσπονδιακό βουλευτή 
Ματ Θισελγουέιτ, τον επικεφαλής της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης στη ΝΝΟ, Μάικλ Ντάλι και την ∆η-
µοτική Σύµβουλο του Γουίβερλι, Μάρτζορι Ο’ Νίλ. 
Αν και οι γιορτινές µέρες είναι γεµάτες υποχρεώ-
σεις, βρήκε το χρόνο να συναντήσει την οµάδα και 
να της ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. 

Μόλις πριν από δύο εβδοµάδες τον επισκεφτήκα-
µε στο γραφείο του και µας µίλησε για την µεγάλη 
προσπάθεια που κάνει το Εργατικό Κόµµα να επι-
στρέψει στην εξουσία. Η κουβέντα ξεκίνησε, από 
τι άλλο, τα δύο µεγάλα και αµφιλεγόµενα έργα της 
Κυβέρνησης των Λίµπεραλ. Τους νέους αυτοκινητό-
δροµους και το τραµ. «Πρόκειται για το µεγαλύτερο 
φιάσκο στην ιστορία της ΝΝΟ», µας είπε ο Ρον Χό-
νιγκ. «Ένα έργο που έγινε χωρίς κανένα σχεδιασµό, 
έχει καθυστερήσει σηµαντικά και έχει υπερβεί κατά 
δέκα δίς τον αρχικό προϋπολογισµό. ∆εν φτάνουν 
τα παραπάνω αλλά εξαιτίας της κακής υλοποίησης 
έχουν δηµιουργηθεί και πλήθος προβληµάτων στην 
καθηµερινότητα των πολιτών και στις µετακινήσεις 
τους». Καθώς περιγράφει µε µελανά χρώµατα το επι-
κών διαστάσεων έργο τον ρωτάµε τι προτίθεται να 
κάνει µια µελλοντική κυβέρνηση των Εργατικών κα-
θώς τέτοια έργα δύσκολα γίνονται αλλά ακόµη πιο 
δύσκολα ξεγίνονται… «Αν κερδίσουµε τις εκλογές θα 
βρεθούµε µε µια βόµβα στα χέρια µας. Και γιατί θα 
πρέπει να δηµιουργήσουµε µια εξεταστική επιτροπή 
που θα µελετήσει το έργο και θα προτείνει λύσεις για 
τα προβλήµατα που δηµιουργεί και γιατί θα πρέπει 
να κάνουµε ότι µπορούµε ώστε να λυθούν τα προ-
βλήµατα που δηµιουργεί. Κάποιοι δρόµοι θα επιβα-
ρυνθούν µε την κίνηση 60,000 επιπλέον οχηµάτων. 
Αυτό πρέπει να το διαχειριστούµε… Και φυσικά για 
όλα αυτά θα απαιτηθούν ακόµη περισσότερα χρήµα-
τα των φορολογουµένων».

Ένα από τα µεγάλα στοιχήµατα του Ρον φέτος ήταν 
διάσωση του Γιάρα Μπέι. Στα σχέδια της Πολιτει-
ακής Κυβέρνησης ήταν η δηµιουργία τερµατικού 
σταθµού για τα κρουαζιερόπλοια. «Η οικονοµία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας στηρίζεται ολοένα και περισ-
σότερο στον τουρισµό. Για να συνεχίσει αν αποδίδει 
και να αναπτύσσεται πρέπει να κάνουµε τον καλύ-
τερο δυνατό σχεδιασµό. Και σε αυτή την περίπτωση 
η Κυβέρνηση δείχνει την ανεπάρκεια της. Ποιοτικός 
τουρισµός είναι ο στόχος και άνθρωποι από όλο τον 
κόσµο έρχονται στο Σίδνεϊ για να δουν την Όπερα, 
τη Γέφυρα, το Ντάρλινγκ Χάρµπορ. Όλοι αυτοί οι 
τουρίστες θα αποβιβάζονται σε µια περιοχή που το 
πρώτο πράγµα που θα διακρίνουν θα είναι τα εργο-
στάσια πετροχηµικών… Μετά θα επιβιβάζονται σε 
λεωφορεία για το Σίδνεϊ, και θα πρέπει να διασχί-
σουν την µισή πόλη σε ένα ήδη επιβαρυµένο οδικό 
δίκτυο. Και να σκεφτείτε ότι πολλοί από τους επι-
σκέπτες µένουν στις πόλεις που επισκέπτονται µόνο 
για µια µέρα και έχουν περιορισµένο χρόνο για να 
περιηγηθούν στα αξιοθέατα της. ∆εν είναι σοβαρά 
πράγµατα αυτά. Γίνονται χωρίς σκέψη και σχεδια-
σµό».

Αναπόφευκτα η συζήτηση πάει στην υπερβολική 
δόµηση των προαστίων. «Από την µια έχουµε το 
πρόβληµα της ακριβής στέγης», µας λέει ο Ρον Χό-
νιγκ, «και από την άλλη αυτό το όργιο οικοδόµη-
σης χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις στις 
πιο σηµαντικές υποδοµές, δηλαδή τα σχολεία και 
τα νοσοκοµεία. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
είναι τεράστια. Βεβαίως λάθη έγιναν και κατά το πα-
ρελθόν αλλά η µεγάλη αλλαγή σήµερα είναι ότι τις 
αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πολίτες αλλά διάφο-
ρες επιτροπές. Καλώς έχουν γίνει κάποιες αλλαγές 
ώστε να ελεγχθεί η διαφθορά αλλά τον πρώτο λόγο 
πρέπει να τον έχει ο πολίτης. Αυτός γνωρίζει τα 
προβλήµατα και τις ανάγκες της περιοχής του. Πολ-
λές φορές µάλιστα ρυθµίζει µε σοφό τρόπο ζητήµατα 
καθηµερινότητας. Ένα παράδειγµα είναι το ζήτηµα 
που δηµιουργήθηκε µε τη στάθµευση στο Γκάρντε-
νερς Ρόουντ το 2017. Γραφειοκράτες άλλαξαν τους 
κανόνες και δηµιούργησαν περισσότερα προβλή-
µατα από αυτά που επιχείρησαν να λύσουν». Πέρα 
από τα µεγάλα έργα και τις διαφορετικές απόψεις για 
την σκοπιµότητα τους την επικαιρότητα απασχόλη-
σε και η αλλαγή στην ηγεσία του Εργατικού Κόµµα-
τος µετά την καταγγελία νεαρής δηµοσιογράφου ότι 
παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον πρώην πλέον 
αρχηγό των Εργατικών στη ΝΝΟ, Λουκ Φόλι. Μια 
δύσκολη ερώτηση για τον Ρον Χόνιγκ καθώς διαµε-
σολαβεί η προσωπική σχέση και περιπλέκει τα συ-
ναισθήµατα… «Είµαι δικηγόρος και ως δικηγόρος 
υποστηρίζω την άποψη ότι κανείς δεν είναι ένοχος 
πριν καταδικαστεί. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει 
ο καθένας µας, ο Λουκ πλήρωσε αυτή την ιστορία 
πολύ ακριβά. Και σε πολιτικό και σε οικογενειακό 
επίπεδο…». Η συζήτηση µας συνεχίζεται σε διαφο-
ρετική κατεύθυνση και τη συνέχεια της θα διαβάσετε 
σε επόµενη έκδοση όπου ο Ρον Χόνιγκ µιλάει ανα-
λυτικά για τη σχέση του µε τους Έλληνες αλλά και 
το ταξίδι προσκυνήµατος και µνήµης που πραγµα-
τοποίησε φέτος στα στρατόπεδα του θανάτου, στους 
τόπους που κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο οι 
Ναζί δολοφόνησαν όλα τα µέλη της οικογένειας του 
µε µοναδική επιζήσασα την µητέρα του.
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