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Ένας ηλικιωµένος άνδρας κρίθηκε 
ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου 
του µε ένα σφυρί. Ο 84χρονος Ντάνιελ 
Νταν, παραδέχτηκε ότι χτύπησε επα-
νειληµµένα την 86χρονη σύζυγό του, 
Έντιθ, καθώς κοιµόταν στο σπίτι τους 
στο Γκλαντστόουν, της Νότιας Αυστραλί-
ας τον περασµένο ∆εκέµβριο. Το Ανώ-
τατο ∆ικαστήριο δέχτηκε ότι ο άνθρω-
πος έπασχε από µείζονα καταθλιπτική 
διαταραχή και δεν είχε συνειδητοποιή-
σει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος.

Ο δικαστής, Τίµοθυ Άντερσον, είπε 
ότι ο Ντάνιελ Νταν θα πρέπει να βρίσκε-
ται σε συνεχή, υποχρεωτική επιτήρηση 
για όλη την υπόλοιπη ζωή του. “Θεω-
ρώ ότι ο κ. Ντάνιελ Νταν προκάλεσε το 
θάνατο της Έντιθ Νταν, καθώς την χτύ-
πησε πολλές φορές µε ένα σφυρί, ενώ 
αυτή κοιµόταν”, είπε ο δικαστής Τίµοθυ 

Άντερσον και πρόσθεσε ότι “Κατά τη 
διάρκεια της τέλεσης της πράξης, ο κα-
τηγορούµενος βρισκόταν σε ψυχική και 
πνευµατική σύγχυση καθώς σύµφωνα 
µε τα στοιχεία και τις γνωµατεύσεις πά-
σχει από µείζονα καταθλιπτική διατα-
ραχή µε ψυχωσικά χαρακτηριστικά. Με 
βάση τα παραπάνω, καταλήγω, λοιπόν, 
στο συµπέρασµα, ότι δεν είχε αντίληψη 
των επιπτώσεων της πράξης του, και 
δεν ήξερε ότι η συµπεριφορά του ήταν 
λάθος. Είναι µια πολύ θλιβερή υπόθεση 
και λυπάµαι πολύ για αυτό που συνέβη 
στον κ. Ντάνιελ Νταν”.

Ο δικαστής Άντερσον αναµένεται 
τώρα να καθορίσει τους περιοριστικούς 
όρους µε τους οποίους θα δοθεί άδεια 
στον κ. Νταν καθώς όταν αφεθεί ελεύ-
θερος από τον άλλο µήνα θα πρέπει να 
βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση.

Ο πρώην µπάικι των Φινκς, Ντύλαν 
Τζέσεν, καταδικάστηκε σε ποινή φυλά-
κισης τριών ετών για παράνοµη κατοχή 
πυροβόλου όπλου, καθώς η αστυνοµία 
βρήκε ένα γεµάτο πιστόλι στο εσώρουχό 
που φορούσε η φίλη του.

Ο 23χρονος κατηγορούµενος που κα-
τείχε το όπλο χωρίς άδεια, είχε αφαιρέσει 
τον αριθµό σειράς και είχε καταφέρνει να 
εξασφαλίσει πυροµαχικά. Στο περιφερει-
ακό δικαστήριο της Αδελαΐδας, οι αστυ-
νοµικοί κατέθεσαν ότι το όπλο βρέθηκε 
στο σπίτι του Τζέσεν τον Νοέµβριο του 
περασµένου έτους. Εκτός από το όπλο, 
στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του, 
βρέθηκαν και φωτογραφίες των µελών 
των Hells Angels.

Ο ∆ικηγόρος του δικαιολόγησε την πα-
ράνοµη κατοχή λέγοντας ότι ο πελάτης 
του είχε µάθει µόλις µια ηµέρα πριν από 
τη σύλληψή του, ότι ήταν στόχος των Χελ 
Έιντζελς. Παρά την προσπάθεια του δικη-
γόρου, ο ∆ικαστής Στίβεν Μίλστιντ δεν 
φάνηκε να πείστηκε: “Το γεγονός ότι εί-
χατε ένα γεµάτο πιστόλι έτοιµο, προκαλεί 
σοβαρή ανησυχία. Επιλέξατε να ζήσετε 
σε έναν κόσµο που εκτίθεται σε τέτοιους 
κινδύνους. Το δικαστήριο πρέπει να κά-
νει ό, τι µπορεί για να εξαλείψει αυτήν 

την νοοτροπία άγριας δύσης. Ο ∆ικα-
στής δεν µπόρεσε να προσδιορίσει πότε 
αποκτήθηκε το όπλο, αλλά είπε ότι ήταν 
πιθανό αυτό να έγινε πριν από τη συζή-
τηση µεταξύ του Τζέσεν και της αστυνο-
µίας. Ο κατηγορούµενος είχε γράψει ένα 
γράµµα στο δικαστήριο σχετικά µε την 
επιθυµία του να αποχωρήσει από τους 
Finks, µετά τη γέννηση του γιου του.

Η πρώην φίλη του, η 23χρονη Τζαί-
ιµι Ρενέ, καταδικάστηκε σε πεντάµηνη 
φυλάκιση µε αναστολή. Η κοπέλα ήταν 
σε σχέση µε τον Τζέσεν για περίπου ένα 
µήνα όταν βρέθηκε το όπλο. “∆έχοµαι ότι 
η πράξη σας να κρύψετε το πιστόλι ήταν 
παρορµητική”, είπε ο δικαστής.

Όταν πρόκειται για τα µοναχοπαίδια τους 
ή για τα µικρότερα σε ηλικία παιδιά τους, 
οι µαµάδες πέφτουν θύµατα µιας κοινής 
αυταπάτης, καθώς τα βλέπουν χαµηλότερα 
σε ύψος από ό,τι είναι στην πραγµατικό-
τητα. Αντίθετα, όσον αφορά τα υπόλοιπα 
παιδιά τους, µπορούν µια χαρά να υπολο-
γίσουν το αληθινό ύψος τους, σύµφωνα µε 
µια νέα αυστραλιανή επιστηµονική έρευνα, 
που αποδίδει αυτή την ψευδαίσθηση στο 
ότι οι µητέρες νιώθουν υπερπροστατευτικά 
για τα µικρά ή τα µοναδικά παιδιά τους, µε 
συνέπεια να τα βλέπουν και πιο απροστά-
τευτα, άρα πιο κοντά.

Οι ερευνητές, που έκαναν τη τη σχετική 
δηµοσίευση στο διεθνούς κύρους περιοδι-
κό βιολογίας «Current Βiology», σύµφω-
να µε το BBC, το «Science» και το «New 
Scientist», έκαναν πειράµατα µε 77 µητέ-
ρες που είχαν παιδιά ηλικίας δύο έως έξι 
ετών, από τις οποίες ζήτησαν να σηµειώ-
σουν από το µυαλό τους το ύψος του παι-
διού τους µε µια γραµµή στον τοίχο, όπως 
µετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Οι επιστήµονες, αφού στη συνέχεια µέ-
τρησαν το πραγµατικό ύψος κάθε παιδιού, 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι µητέρες 
συστηµατικά υποεκτιµούν το ύψος του 

πιο µικρού στην ηλικία παιδιού τους κατά 
7,5 εκατοστά κατά µέσο όρο. Αντίθετα, 
συνήθως εκτιµούν µε πολύ µεγαλύτερη 
ακρίβεια το ύψος κάθε άλλου παιδιού 
που έχουν (ιδίως του πρωτότοκου) ή δια-
φόρων αντικειµένων στο χώρο (π.χ. του 
τραπεζιού της κουζίνας).

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο επικε-
φαλής της έρευνας, «για τους γονείς, το 
«µωρό» της οικογένειας παραµένει πάντα 
«µωρό»». Το φαινόµενο, µεταξύ άλλων, 
εξηγεί γιατί οι περισσότεροι γονείς ξαφ-
νιάζονται που βλέπουν το πρώτο τους 
παιδί σαν να µεγάλωσε και να ψήλωσε 
ξαφνικά, µόλις γεννιέται το µικρότερο 
αδελφάκι του. Η άφιξη του νέου παιδιού 
αυτοµάτως «σπάει την µαγεία» στα µάτια 
των γονιών και το πρώτο τους παιδί εµ-
φανίζεται µπροστά στα µάτια τους στις 
πραγµατικές του διαστάσεις, τις οποίες ως 
τώρα ενστικτωδώς υποεκτιµούσαν.

Όλα αυτά, κατά τους ψυχολόγους, δεν εί-
ναι παρά «παιγνίδια του νου». Όπως είπε 
ο ερευνητής, «δεν µπορούµε να εµπιστευό-
µαστε την ακρίβεια της αντίληψής µας. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, δείξαµε ότι τα 
αισθήµατά µας για τα παιδιά µας επηρεά-
ζουν το πώς τα βλέπουµε».

Ηλικιωµένος σκότωσε τη γυναίκα 
του µε σφυρί αλλά αθωώθηκε

Τρία χρόνια φυλακή σε µπάικι 
για το όπλο που βρέθηκε στο 
εσώρουχο της φιλενάδας του

Οι µαµάδες δεν βλέπουν 
το πραγµατικό ύψος στα µοναχοπαίδια 
σύµφωνα µε αυσρταλιανή έρευνα


