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Το Μπάνκσταουν αυτό το χρονικό διάστη-
μα φοράει...γαλάζιο και λευκό χρώμα πα-
ντού και ειδικά στην τοπική Βιβλιοθήκη 
με τα συνθήματα «Πάμε Ελλάδα» στα ελ-
ληνικά και “Let’s Go Greek” στα αγγλικά. 
Τα συνθήματα αυτά δεσπόζουν στον προ-
θάλαμο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (με 
πάρα πολλά ελληνικά πολιτιστικά εκθέ-
ματα επίσης) αλλά και στο εξώφυλλο του 
προγράμματος των πολύ ενδιαφέρουσων 
εκδηλώσεων τις οποίες, όπως αναφέρθη-
κε, διοργανώνει η τοπική αυτοδιοίκηση 
αυτό το διάστημα. Μία από τις βιβλιοθη-
κάριους είναι η ελληνικής καταγωγής κα 
Ελένη Μαυροπόδη, η οποία συμμετέχει 
στην διοργάνωσή τους από τον Φεβρου-
άριο ως και τον Απρίλιο φέτος. 
Ήδη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-ομι-
λία από τον γνωστό ιστορικό Λέοναρντ 
Γιανιζέσφκι για τα ελληνικής ιδιοκτησί-
ας «μιλκ μπαρς» της ευρύτερης περιοχής 
κατά την δεκαετία του ‘60, ‘70 και ’80 
και μια βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου 
“Luckys” από τον ομογενή ελληνοαυστρα-
λό συγγραφέα Ανδρέα Πίππο. 
Οι εναπομείνουσες εκδηλώσεις της Δη-
μαρχίας του Κάντερμπερυ-Μπάνκσταουν 
είναι οι εξής για όσους ενδιαφέρονται: 
Σήμερα Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, 
6.00μμ-7.30μμ, στην Κεντρική Βιβλιο-
θήκη του Μπάνκσταουν. Διασκέδαση με 
τίτλο “Myths and Mayhem” για παιδιά 
κυρίως μεταξύ 5 ως 12 ετών όπου αυτά 
θα μάθουν για τους αρχαιοελληνικούς μύ-
θους με ένα πολύ πρωτότυπο και διασκε-
δαστικό τρόπο
Τρίτη 23 Μαρτίου 202, 10.00πμ-
12.00μμ, στην Βιβλιοθήκη του Ρίβερ-
γουντ (Riverwood). Κατασκευή υφασμά-
τινων βραχιολιών για την έλευση της 
άνοιξης στην Ελλάδα
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Α
πό τότε που έγινε η συγχώνευση 
των πρώην ξεχωριστών Δημαρ-
χιών Μπάνκσταουν (Bankstown) 
και Κάντερμπερυ (Canterbury) 

σε μία «υπερ-δημαρχία» με την διπλή 
ονομασία Κάντερμπερυ-Μπάνκσταουν, 
ο αριθμός των ελληνικής καταγωγής πο-
λιτών αυξήθηκε αρκετά στις στατιστικές, 
ακριβώς λόγω αυτού του...παντρέματος 
όσον αφορά τον γλωσσικό χάρτη και την 
καταγραφή των εθνικών καταγωγών των 
πολιτών της μεγάλης αυτής περιφέρειας 
του Σύδνεϋ. 
Στην πρώην όμως Δημαρχία του Μπάν-
κσταουν, δηλαδή οι περιοχές που καλύ-
πτονταν από το προάστιο του Μπας Χιλλ 
(Bass Hill) στα δυτικά ως το προάστιο Πά-
ντσμπολ (Punchbowl) στα ανατολικά και 
από το προάστιο Τσέστερ Χιλλ (Chester 
Hill) στα βόρεια ως το προάστιο Πανάνια 
(Panania) στα νότια πριν την προαναφερ-
θείσα συγχώνευση, οι Έλληνες αποτελού-
σαν πάντα την 3η εθνοτική/γλωσσική 
ομάδα μετά τους Αραβόφωνους και τους 
Βιετναμεζόφωνους. Με αυτά τα δεδομέ-
να, δεν θα μπορούσε λοιπόν η «υπερ-δη-
μαρχία» να μην στρέψει την προσοχή της 
στον τοπικό Ελληνισμό και κατά επέκταση 
στην χώρα καταγωγής χιλιάδων πολιτών 
της, την Ελλάδα και Κύπρο, ιδιαίτερα μά-
λιστα όπου την φετινή χρονιά τιμούνται 
από πολλούς φορείς και οργανισμούς τα 
200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης και της μετέπειτα σύστασης 
του ελληνικού κράτους με την αποτίναξη 
του οθωμανικού ζυγού.
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Πολλές οι εκδηλώσεις αυτό το διάστημα για να 
τιμηθεί η Ελλάδα για τα 200 χρόνια από την έναρξη 
της ελληνικής επανάστασης για ελευθερία.

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 1.00μμ-
3.00μμ, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Μπάνκσταουν. Κατασκευή υφασμάτινων 
βραχιολιών για την έλευση της άνοιξης 
στην Ελλάδα
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, 1.00μμ-
3.00μμ, στην Βιβλιοθήκη του Πάντστοου 
(Padstow). Κατασκευή υφασμάτινων βρα-
χιολιών για την έλευση της άνοιξης στην 
Ελλάδα
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, 10.00πμ, 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Μπάν-
κσταουν. Προβολή της γνωστής βρετανι-
κής κωμικής ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» 
(“Shirley Valentine”) με πρωταγωνίστρια 
μια Αγγλίδα νοικοκυρά η οποία (ξε)φεύ-
γοντας από την Μεγάλη Βρετανία και την 
καθημερινότητα, βρίσκει καταφύγιο αλλά 
και τον νέο...έρωτά της με έναν Έλληνα 
δηλαδή, σε ένα όμορφο ελληνικό νησί 
Και τέλος Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, 
10.00πμ, στην Βιβλιοθήκη του Κέμπσι 
(Campsie). Προβολή της γνωστής αμε-
ρικανικής κωμικής ταινίας «Γάμος α λα 
Ελληνικά» (“My Big Fat Greek Wedding”) 
με την ελληνοκαναδέζα ηθοποιό Νία 
Βαρντάλου και άλλους ηθοποιούς να…
προβάλλουν την ελληνικότητά τους, ως 
Έλληνες της Διασποράς που είναι, με ένα 
χιουμοριστικό τρόπο! 
Για περισσότερες πληροφορίες και για 
κλείσιμο θέσεων το οποίο είναι απαραί-
τητο (λόγω των συνεχιζόμενων περιο-
ριστικών μέτρων), όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να τηλεφωνήσουν στην Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη του Μπάνκσταουν στον 
αριθμό 9707 9708 από Δευτέρα ως Πα-
ρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες ή να 
επισκεφτούν στο Διαδίκτυο την ιστοσε-
λίδα της Δημαρχίας Κάντερμπερυ-Μπάν-
κσταουν: cb.city/libraryevents 

H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΚΣΤΑΟΥΝ ΜΥΡΙΖΕΙ ΦΕΤΟΣ... ΕΛΛΑΔΑ!
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