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O Koν Μπέλλος κάθε Χριστούγεννα φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων στο Σίδνεϊ 
Ξ

εκίνησε πριν από 20 χρόνια και 
κάθε χρόνο γινόταν και πιο εντυ-
πωσιακό. Τα τελευταία πέντε χρόνια 
πρόσθεσε µουσική και κάθε είδους 

χριστουγεννιάτικο στολίδι. ∆εν γίνεται να 
είναι κάνεις Χριστούγεννα στο Σίδνεϊ και να 
µην περάσει ένα βράδυ για να θαυµάσει το 
στολισµένο σπίτι του Κον Μπέλλος. Πάνω 
από 300 χιλιάδες φωτάκια διατεταγµένα 
έτσι ώστε να σχηµατίζουν χριστουγεννιάτι-
κες παραστάσεις φωτίζουν το σπίτι της οδού 
Μπέργουντ 191 (191 Burwood Road) στο 
Κόνκορντ. Συναντήσαµε τον κ. Μπέλλος έξω 
από το σπίτι του να κουβεντιάζει µε κάποιους 
από τους αµέτρητους, χιλιάδες ανθρώπους 
που επί ένα µήνα καταφθάνουν στη γειτονιά 
για να δουν το γιορτινό, φαντασµαγορικό 
θέαµα. Αρχικά ξεκίνησε να στολίζει το σπί-
τι του όπως αρκετοί Αυστραλοί την περίοδο 
των γιορτών. Κάποια στιγµή, λέει ο κ. Μπέλ-
λος, «ο γιος µου µου έδειξε ένα βίντεο από 
ένα σπίτι στην Αµερική που είχε εντυπωσι-
ακό στολισµό. Μπαµπά, µου είπε αυτό δεν 
θα µπορούσες να το κάνεις.» Έτσι µεταξύ σο-
βαρού και αστείου ξεκίνησε το στολισµό µε 
τα χιλιάδες φωτάκια που φέτος ξεπερνούν 
τις 300,000 και ο συντονισµός τους γίνεται 
µέσω υπολογιστή, 160 σετ φώτων αναβο-
σβήνουν στο ρυθµό της µουσικής δηµιουρ-
γώντας µια µοναδική ατµόσφαιρα. Φάτνη µε 
το θείο βρέφος, ιπτάµενος Άγιος Βασίλης, 
Μάγοι µε τα δώρα στη σκεπή, µια µηχανή 
που ρίχνει χιόνι και ενθουσιάζει τα πιτσι-
ρίκια που κάνουν ουρές µπροστά της, ένα 
έλκηθρο που το σέρνουν, τι άλλο, καγκουρώ 
και δεκάδες άλλα στολίδια ολοκληρώνουν 
το σκηνικό. Όλα αυτά συνοδία χριστουγεν-
νιάτικης µουσικής. Μάλιστα πέρυσι ένα από 
τα κοµµάτια που ακουγόταν από τα µεγά-
φωνα και τα φώτα αναβόσβυναν στο ρυθµό 
του ήταν ο... Ζορµπάς.  Τα φωτάκια στο δέ-
ντρο έξω ακριβώς από την αυλή του σπιτιού 
χρειάστηκαν σαράντα ώρες δουλειάς για να 
τοποθετηθούν, ενώ όλη συνολικά η εγκατά-
σταση τρεις µήνες. Ο Κον Μπέλλος διατηρεί 
το θέαµα που αφήνει µε κοµµένη την ανάσα 
µικρούς και µεγάλους επί ένα µήνα, καθό-
λη τη διάρκεια των γιορτών. Η συντήρηση 
του είναι επίσης επίπονη και µια ξαφνική 
µπόρα όπως η προχθεσινή µπορεί να δη-
µιουργήσει σοβαρά προβλήµατα. Αλλά δεν 
είναι µόνο η χαρά που προσφέρει σε όσους 
επισκέπτονται το σπίτι του. Κάθε χρόνο ο κ. 
Μπέλος µαζεύει χρήµατα για κάποιο σκοπό 
και πέρυσι συγκέντρωσε περισσότερα από 
10,000 δολάρια για το νοσοκοµείο παίδων. 
Στο φράκτη του σπιτιού είναι τοποθετηµένα 
κουτιά που οι επισκέπτες ρίχνουν ότι έχουν 
ευχαρίστηση. Όλα τα χρήµατα µέχρι το τε-
λευταίο δολάριο πηγαίνουν σε κάποιο φι-
λανθρωπικό έργο. Φέτος τα χρήµατα που θα 
µαζευτούν θα πάνε στην έρευνα για τα αυτι-
στικά παιδιά. Ρωτάµε τον Κον Μπέλλο πως 
βλέπουν το έργο του οι γείτονες και µας λέει 
« Με συµπάθεια αφού και από αυτούς αρκε-
τοί γνωρίζουν το έθιµο και το ακολουθούν 
σε µικρότερη κλίµακα». Και η σύζυγος; «Της 
αρέσει, αλλά καµµιά φορά λέει αρκετά τώρα, 
σβύστα!».  Να είσαι καλά πάντα Κον Μπέλλο 
και να συνεχίσεις να χαρίζεις χαρά σε χιλιά-
δες παιδιά και µεγάλους κάθε Χριστούγεν-
να. Είσαι ένας πραγµατικός Αγιο Βασίλης!

O Κον Μπέλλος

Πάνω από 300 χιλιάδες φωτάκια 
διατεταγµένα έτσι ώστε να 
σχηµατίζουν χριστουγεννιάτικες 
παραστάσεις φωτίζουν την οικία του




