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Οι Έλληνες του Μπλάκταουν 
στο Σίδνεϊ μας βάζουν τα... φώτα!

Γράφει ο Δημήτρης Καμετόπουλος

Ω
ς είθισται, σε όλες τις χρι-
στιανικές χώρες του κόσμου 
κατά την διάρκεια των γιορ-
τών των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς, πολλοί άνθρωποι 
στολίζουν τα σπίτια τους ολόγυρα, τα 
μπαλκόνια τους, τις αυλές τους και τα 
δέντρα τους με πολύχρωμα λαμπά-
κια, φάτνες, σταυρούς, ομοιώματα 
του Θείου βρέφους και της Παναγίας 
καθώς και με άλλες παραστάσεις από 
την Θεία Γέννηση, λαμπρύνοντας 
έτσι τις ψυχές και τις καρδιές των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα των μικρών 
παιδιών. Κατά την τρέχουσα γιορτα-
στική περίοδο η παράδοση αυτή δεν 
θα μπορούσε να λείψει γιατί όλοι 
οι άνθρωποι στην γη αναζητούν μία 
φωτεινή διέξοδο και μάλιστα μια δίε-
ξοδο τώρα από το...σκοτεινό αδιέξο-
δο στο οποίο έχει περιέλθει ο πλανή-
της με την λεγόμενη πανδημία. 
Τα φωτάκια δίνουν ένα μήνυμα, μια 
ελπίδα στην ψυχή των απανταχού 
ανθρώπων και σηματοδοτούν ότι 
ίσως να υπάρχει «φως στο τούνελ» 
για κάθε πρόκληση που υπάρχει. 
Και η ελπίδα αυτή δεν θα μπορούσε 
τους τελευταίους μήνες να ήταν πιο 
επίκαιρη τώρα για την ανθρωπότητα 
όσο ποτέ...
Στα δυτικά προάστια της μεγαλού-
πολης του Σύδνεϋ και συγκεκρι-
μένα στο προάστιο Μπλάκταουν 
(Blacktown) υπάρχει ένας μικρός, 
κλειστός δρόμος, μια «ελληνικότατη 

γωνιά» όπως την χαρακτηρίζουν. Ο 
λόγος για την οδό Bellevista st, στην 
οποία οι περισσότεροι κάτοικοι είναι 
Έλληνες. Ο δρόμος απέχει μόλις ένα 
χιλιόμετρο από τον Ελληνορθόδο-
ξο Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής 
και Αγίας Βαρβάρας του Μπλάκτα-
ουν. Οι Έλληνες της εν λόγω οδού 
έχουν φωταγωγήσει τα σπίτια τους 
καθώς και τις μπροστινές αυλές τους 
με πολύχρωμα λαμπάκια. Το θέαμα 
μοιάζει μαγικό και στον μικρό δρό-
μο αυτό συρρέουν δεκάδες περαστι-
κοί με τα αυτοκίνητά τους, αφού η 
φωταγώγηση των σπιτιών είναι πια 
παράδοση εδώ και πολλά χρόνια. 
Ένας από τους πρωτεργάτες αυτής 
της...φωτεινής παράδοσης είναι και 
οι συμπάροικοι κος Γιώργος και κα 
Αγγελική Τασσοπούλου. Ο κος Τασ-
σόπουλος, όπως λέγεται, ξεκινά την 
όλη διαδικασία σχεδιασμού και του 
μετέπειτα στησίματος με τα κυριο-
λεκτικά χιλιάδες λαμπάκια από τα 
τέλη του...χειμώνα-αρχές της άνοι-
ξης, δηλαδή από τον Αύγουστο και 
τον Σεπτέμβριο!  Όπως μπορεί να 
αντιληφθεί κανείς, μια τέτοια εργα-
σία δεν είναι καθόλου εύκολη ή γρή-
γορη. Αντιθέτως πρόκειται για μια 
περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικα-
σία που χρήζει μίας αργής και αρ-
κετά μελετημένης συναρμολόγησης 
για να δοθεί το τελικό αποτέλεσμα 
τις νύχτες: ο μαγικός φωτισμός του 
δρόμου και φυσικά η ψυχική ικανο-
ποίηση στους επισκέπτες, χριστια-
νούς και μη, αλλά και στους ίδιους 

τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. 
Όσοι Έλληνες συμπάροικοι έχουν 
την δυνατότητα και θελήσουν να 
μεταβούν στην οδό Bellevista του 
Μπλάκταουν, ας σπεύσουν να το κά-
νουν αυτές τις τελευταίες μέρες της 
γιορτινής περιόδου γιατί σίγουρα 
θα χαρούν το ολοφώτεινο αυτό θέ-
αμα το οποίο αρχίζει από την δύση 
του ηλίου, δηλαδή κατά τις 8.15 πε-
ρίπου και σβήνει στις 11.00 η ώρα 
περίπου. Και αν συναντήσουν τους 
Έλληνες ιδιοκτήτες των σπιτιών αυ-
τών στις μπροστινές τους αυλές, ας 
σπεύσουν να τους συγχαρούν για 
την υπέροχη αυτή παράδοση. Το 
αξίζουν. Όσοι όμως δεν προλάβουν 
φέτος, ας το σημειώσουν στο ημε-
ρολόγιό τους για τα επόμενα....Χρι-
στούγεννα σε εντεκάμιση μήνες από 
τώρα!
Εκτός από τα συγχαρητήρια όλων 
μας στους συμπαροίκους της οδού 
Bellevista st του Μπλάκταουν, ευ-
χές για μια καλή χρονιά και υγεία σε 
όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας 
το 2021. Είθε τα φωτεινά λαμπάκια 
των Ελλήνων του Μπλάκταουν να 
φωτίσουν τους παγκόσμιους αλλά 
και τους παροικιακούς μας ηγέτες 
σε όλα τα επίπεδα να βρούνε τον 
δρόμο της ειρήνης, της αγάπης, της 
συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, 
της ευημερίας, της ευτυχίας και της 
ευψυχίας αυτή την νέα χρονιά που 
μόλις ξημέρωσε!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ!


