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Στη σκιά της τροµοκρατίας η 100η 
επέτειος της Ηµέρας του ANZAC

Η
Τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να 
καθησυχάσει χιλιάδες Αυστραλούς 
που θα µεταβούν στην Καλλίπολη για 
την εκατοστή επέτειο της Ηµέρας του 

ANZAC (του Αυστραλιανού και Νεοζηλανδέ-
ζικου Εκστρατευτικού Σώµατος) και οι οποίοι 
ανησυχούν για την ασφάλειά τους. 
«Έχουµε λάβει δρακόντεια µέτρα ασφαλείας 
και πάνω από 4.000 αστυνοµικοί θα βρίσκο-
νται επί ποδός», δήλωσε ο πρεσβευτής της 
Τουρκίας στην Καµπέρα Ρέαχα Κενσκίντεπε. 
Στην περιοχή θα βρίσκονται και άνδρες της 
αυστραλιανής οµοσπονδιακής αστυνοµίας, 
καθώς εκφράζονται ανησυχίες για το ενδεχό-
µενο να εκδηλωθεί τροµοκρατικό κτύπηµα.
«Λόγω της συµµετοχής της Αυστραλίας στον 
πόλεµο κατά του Ισλαµικού Κράτους, υπάρ-
χει πάντα ο κίνδυνος να εκδηλωθεί επίθεση 
εναντίον Αυστραλών πολιτών στην Κωνστα-
ντινούπολη», υπογραµµίζει ο ειδικός σε θέ-
µατα τροµοκρατίας του πανεπιστηµίου Μό-
νας Γκρεγκ Μπάρτον.
Ο ίδιος δήλωσε πως οι επετειακές εκδηλώ-
σεις στην Τουρκία, µε την συµµετοχή χιλιά-
δων Αυστραλών, ενδέχεται να δώσουν την 
δυνατότητα σε Αυστραλούς τζιχαντιστές να 
περάσουν τα σύνορα µε την Συρία και να 
ενταχθούν στις δυνάµεις του Ισλαµικού Κρά-
τους.
Οι φόβοι για ενδεχόµενο τροµοκρατικό 
κτύπηµα στις 25 Απριλίου (την ηµέρα του 
ANZAC, του Αυστραλιανού και Νεοζηλανδέ-
ζικου Εκστρατευτικού Σώµατος) ενισχύθηκαν 
µετά την επιχείρηση της αυστραλιανής αστυ-
νοµίας χθες, Σάββατο, το πρωί, όταν συνέλα-
βε πέντε νεαρούς άνδρες στη Μελβούρνη µε 
την κατηγορία ότι προετοίµαζαν τροµοκρατι-
κές επιθέσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια µιας 
τελετής για τα 100 χρόνια από τη µάχη της 
Καλλίπολης. Στην επιχείρηση έλαβαν µέρος 
πάνω από 200 αστυνοµικοί.
Ήδη στον έναν από τους νεαρούς, τον Σεβντέτ 
Ραντάν Μπεσίµ, απαγγέλθηκαν κατηγορίες 
και προφυλακίστηκε ενώ ένας άλλος, από το 
Χάµπτον Πάρκ, παραµένει υπό κράτηση.
Οι δυο 18χρονοι συνελήφθησαν για δραστη-
ριότητες που συνδέονται µε την τροµοκρατία. 
Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες «βοήθησαν την 
αστυνοµία στις έρευνές της» και αφέθηκαν 
ελεύθεροι.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, στόχος των νε-
αρών θα ήταν αστυνοµικοί στις εκδηλώσεις 
της 25ης Απριλίου µε «πιθανό δηµόσιο απο-
κεφαλισµό κάποιου». 
«Οι άνδρες φέρονται να είχαν ξεκινήσει προ-

ετοιµασίες για τον σχεδιασµό τροµοκρατικής 
ενέργειας στην Αυστραλία, η οποία θα είχε 
στόχο µεταξύ άλλων αστυνοµικούς», ανέφερε 
η ανακοίνωση. 
Αστυνοµικός δήλωσε ότι οι νεαροί «µε µα-
χαίρια και σπαθιά θα επιτίθονταν σε αστυνο-
µικούς στους δρόµους της Μελβούρνης» την 
ώρα της παρέλασης.
Πιστεύεται ότι οι συλληφθέντες σχετιζόταν 
και µε τον Αµπντούλ Νούµαν Χέϊντερ που 
σκοτώθηκε από αστυνοµικούς όταν πήγε να 
τους επιτεθεί στο Σπρίγκβεϊλ της Μελβούρ-
νης τον περασµένο Σεπτέµβριο.
Μεταξύ των τροµοκρατικών ενεργειών που 
σχεδίαζαν περιλαµβανόταν και «µια επίθεση 
εναντίον της τελετής της Ηµέρας του ANZAC», 
σηµειώνεται στην αστυνοµική ανακοίνωση. 
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Τόνι Άµποτ, 
κάλεσε τους πολίτες να λάβουν µέρος µαζικά 
στις επετειακές εκδηλώσεις. «Θα είναι η κα-
λύτερη απάντηση σε αυτούς που θέλουν να 
µας κάνουν κακό», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Βικτώ-
ριας Ντάνιελ Άντριους χαρακτήρισε «δια-
βολική» την σχεδιαζόµενη τροµοκρατική 
επιχείρηση, αλλά διαβεβαίωσε τους πολίτες 
ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος και οι αρµόδιες 
υπηρεσίες επαγρυπνούν». Η φετινή Ηµέρα 
του ANZAC είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς 
γιορτάζονται τα 100 χρόνια από τη µάχη της 
Καλλίπολης. 
Η Αυστραλία έστειλε πρόσφατα εκατοντάδες 
στρατιώτες στο Ιράκ για να βοηθήσουν στην 
εκπαίδευση του ιρακινού στρατού που µάχε-
ται εναντίον του Ισλαµικού Κράτους. Εξάλ-
λου τουλάχιστον 110 Αυστραλοί έχουν πάει 
στο Ιράκ και τη Συρία για να πολεµήσουν στο 
πλευρό των τζιχαντιστών και περισσότεροι 
από 30 εξ αυτών έχουν επιστρέψει στη χώρα 
τους.
Πρόσφατα ο 25χρονος Σάρκι Τζάµα µοντέλο 
από την Αυστραλία, εγκατέλειψε την οικογέ-
νειά του και στρατολογήθηκε από το Ισλαµι-
κό Κράτος. 
Ταξίδεψε στο Ιράκ, άφησε πίσω του τα φώτα 
της δηµοσιότητας, τα επώνυµα ρούχα και τον 
φωτογραφικό φακό και οπλίστηκε µε πολυ-
βόλα και µαύρες σηµαίες του ισλαµικού χα-
λιφάτου. Τελικά έχασε τη ζωή του στη Συρία 
πολεµώντας στο πλευρό των τζιχαντιστών.
Η τραγική είδηση έφθασε στη Μελβούρνη 
µέσω µηνύµατος στο κινητό των γονιών του, 
στο οποίο ένας φίλος του Σάρκι Τζάµα τους 
ενηµέρωνε ότι ο γιος τους «έπεσε στη µάχη 
και έγινε µάρτυρας».

Συνέδριο µε θέµα τη νοµισµατοκοπία 
στον αρχαίο κόσµο

Τι γνωρίζουµε για τις σύγχρονες τεχνικές και µεθόδους που 
µελετούν τα µέταλλα -κυρίως τον άργυρο- τα οποία χρησιµο-
ποιήθηκαν για την κοπή αρχαίων νοµισµάτων; Ποια είναι τα 
σύγχρονα δεδοµένα, σχετικά µε τα αργυροφόρα µεταλλεύµα-
τα, τα αρχαία µεταλλεία, αλλά και τον εµπλουτισµό του αργύ-
ρου στο χώρο της Μεσογείου; 
Για όλα τα παραπάνω θα δοθούν απαντήσεις στη διάρκεια 
διεθνούς συνεδρίου, µε θέµα: «Μεταλλεία, Μέταλλα και Νο-
µίσµατα στην Αττική και τον Αρχαίο Κόσµο», που συνδιοργα-
νώνουν το Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο (ΕΝΜ) και 
το Αυστραλιανό Κέντρο Αρχαίων Νοµισµατικών Σπουδών 
(ACANS) του Πανεπιστηµίου Macquarie του Σύδνεϋ.
Το συνέδριο ξεκίνησε χθες και διαρκεί ως τις 22 Απριλίου 
2015 στην «Αίθουσα των Εσπερίδων», του Ιλίου Μελάθρου 
(Νοµισµατικό Μουσείο) και εντάσσεται στο πλαίσιο της ερευ-
νητικής συνεργασίας, µεταξύ του Μουσείου και του ACANS, 
η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση του αργύρου των αρ-
χαϊκών κοπών του νοµισµατοκοπείου των Αθηνών και βασί-
ζεται στην εφαρµογή της φασµατοκοπίας φθορισµού ακτίνων 
X (XRF).
Η θεµατολογία του συνεδρίου αναφέρεται στη νοµισµατο-
κοπία κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, στην παρουσίαση των 
µεθόδων εξόρυξης πολύτιµων µετάλλων, στο ιστορικό και 
θεσµικό πλαίσιο της αρχαϊκής περιόδου, µέσα στο οποίο ανα-
πτύχθηκαν οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου της εξόρυξης 
και της εµπορικής διάθεσης των πολυτίµων µετάλλων, και 
φυσικά στη σύγχρονη τεχνογνωσία και έρευνα ανάλυσης και 
συντήρησης των νοµισµάτων.
Στο κλείσιµο των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει προαναγ-
γελία της περιοδικής έκθεσης: «Όθεν αργύρου εστί γενέθλη. 
Αρχαϊκή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα 
και Νοµίσµατα», η οποία θα εγκαινιασθεί στο Ιλίου Μέλα-
θρον, στις 28 Μαΐου 2015 και εστιάζεται στη νοµισµατοκοπία 
της αρχαϊκής εποχής, κατά τη διάρκεια της οποίας µεταλλάσ-
σονται η κοινωνία, τα πολιτεύµατα και η τέχνη. Στο συνέ-
δριο, θα παρουσιασθούν επίσης, τα αποτελέσµατα σύγχρο-
νων ερευνών, αναφορικά µε τις τεχνικές παραγωγής αρχαίων 
νοµισµάτων, οι οποίες συνδυάζουν τη νοµισµατική και τις 
µεθόδους ανάλυσης, καθώς και τα νέα δεδοµένα της έρευνας 
για την αθηναϊκή νοµισµατοκοπία.

CARERS, Home Caring Australia 
is seeking experienced, 

compassionate & trustworthy 
care support workers. Cert III - IV is pref. 

Training is provided. 
Casual & permanent positions available, 

excellent remuneration.
Please call 1300 100 788

Το συνδιοργανώνουν το Επιγραφικό 
και Νοµισµατικό Μουσείο (ΕΝΜ) και 
το Αυστραλιανό Κέντρο Αρχαίων Νοµι-
σµατικών Σπουδών (ACANS) του Πα-
νεπιστηµίου Macquarie του Σίδνεϊ.


