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Πρώην στρατιώτης φυλακίστηκε για εννέα 
χρόνια για τη δολοφονία του γιού του

Ο πρώην στρατιώτης Νι-
κόλαος Μπάξτερ καταδι-
κάστηκε σε 9 χρόνια φυ-
λάκισης από το Ανώτατο 

∆ικαστήριο του Τάουνσβιλ στο βό-
ρειο Κουίνσλαντ για το θάνατο του 
γιου του.
Το δικαστήριο χρειάστηκε δύο ηµέ-
ρες για καταδικάσει τον 37χρονο 
για την ανθρωποκτονία του γιου 
του Μάθιου, ηλικίας έξι εβδοµά-
δων, το 2011 . Ο πρώην στρατι-
ώτης είχε δηλώσει ότι δεν ήταν 
ένοχος και είχε αρνηθεί ότι είχε  
δολοφονήσει το βρέφος. Κατά τη 
διάρκεια της δίκης, στο δικαστή-
ριο ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι το 
αγόρι είχε υποστεί 17 κατάγµατα 
των πλευρών και είχε αιµορραγία 
του εγκεφάλου. Χθες, το δικαστήριο 
άκουσε την απολογία του Μπάξτερ 
ο οποίος δεν έδειξε να έχει «καµία 
τύψη» για το θάνατο του γιου του. 

Ο δικαστής David North ανέφερε 
ότι ο Μπάξτερ είχε «ψέµατα στους 
γιατρούς» και τους παραπλάνησε,  
όπως παραπλάνησε και την οικο-
γένειά του. Και ο εισαγγελέας δή-
λωσε στο δικαστήριο ότι ο Μπάξ-
τερ δεν έδειξε ότι έχει µετανιώσει 
για την πράξη του κατά τη διάρκεια 
της δίκης. «Ήταν δειλός από την 
αρχή µέχρι το τέλος. Επέλεξε να 
κατηγορήσει άλλους ανθρώπους, 

συµπεριλαµβανοµένων των νοσο-
κόµων του ασθενοφόρου,» είπε ο 
εισαγγελέας. Η δίκη διήρκησε για 
πέντε εβδοµάδες και κατέθεσαν 
περισσότεροι από 40 µάρτυρες, 
συµπεριλαµβανοµένων των νευρο-
επιστηµόνων, των παιδίατρων, των 
ακτινολόγων και των νοσοκόµων 
που προσπάθησαν να σώσουν τη 
ζωή του βρέφους.

Ο τραγουδιστής της 
όπερας Ντέιβιντ Λιούις 
κατηγορείται για 
σεξουαλική κακοποίηση 
ανήλικων κοριτσιών
Ο τραγουδιστής της όπερας Ντέιβιντ Λιούις κα-
τηγορείται για αδικήµατα σεξουαλικής εκµετάλ-
λευσης παιδιών κατά το παρελθόν τα οποία αφο-
ρούν κορίτσι εφηβικής ηλικίας που συµµετείχε 
σε χορωδία τη δεκαετία του 1990. Η φερόµενη 
ως θύµα ήταν κορίτσι ηλικίας 14 ετών και είχε 
λάβει µέρος στην παιδική χορωδία µιας παρά-
στασης, δήλωσε η αστυνοµία της Νέας Νότιας 
Ουαλίας. Ο κ. Lewis, ηλικίας 58 ετών, υπήρξε 
επί πολλά έτη µέλος της Όπερας της Αυστραλί-
ας, και είχε τραγουδήσει το ρόλο του αυτοκράτο-
ρα στην εκτέλεση του Turandot στην Όπερα του 
Σίδνεϊ το 2016. Ένας εκπρόσωπος της αστυνοµί-
ας δήλωσε ότι ο κ. Lewis κατηγορήθηκε τον Ιού-
λιο µε έξι αδικήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της 
σεξουαλικής σχέσης µε νεαρή κοπέλα 16 ετών 
και σεξουαλικής επαφής µε άλλη κοπέλα µεταξύ 
14-16 ετών. Ο διευθύνων σύµβουλος της Opera 
Australia, Rory Jeffes, δήλωσε ότι ο οργανισµός 
συνεργάστηκε µε την αστυνοµία από την πρώτη 
στιγµή που έµαθαν τους ισχυρισµούς για τον φε-
ρόµενο ως δράστη τον περασµένο Ιούλιο.

Ο Πρωθυπουργός Μαλκόµ Τέρνµπουλ 
υποστήριξε χθες ότι η απόφαση του 
να µην γίνουν συνεδριάσεις στη Βου-
λής των Αντιπροσώπων την επόµενη 
εβδοµάδα δεν θα πρέπει να αποτελεί 
έκπληξη για το Εργατικό Κόµµα, καθώς 
έθεσε την ιδέα στον ηγέτη της αντιπολί-
τευσης Μπιλ Σόρτεν πριν από µερικές 
εβδοµάδες. Η ενηµέρωση του αρχηγού 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης δεν 
εµπόδισε τις επιθέσεις εναντίον του 
πρωθυπουργού, ενώ ο κ. Σόρτεν χα-
ρακτήρισε την απόφαση «εξωφρενική» 
και ένδειξη «αδυναµίας». Βουλή και 
Γερουσία έπρεπε να ξεκινήσουν την τε-
λευταία τους συνεδρίαση την ερχόµενη 
∆ευτέρα, αλλά ο Συνασπισµός ανακοί-
νωσε ότι θα ακυρώσει τις εργασίες της 
Βουλής για την επόµενη εβδοµάδα. Το 
επιχείρηµα ήταν ότι πρέπει να επιτρέ-
ψει στη Γερουσία να ολοκληρώσει τη 

συζήτηση του νοµοσχεδίου για τη νο-
µιµοποίηση του γάµου οµοφυλοφίλων 
προτού το θέµα παραδοθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Ο κ. Τέρνµπουλ 
επιχείρησε να παρουσιάσει την από-
φαση του ως απλή καθυστέρηση της 
συνεδρίασης, υποστηρίζοντας ότι αυτό 
υπαγορεύει η «κοινή λογική». «Έθεσα 
ορισµένα πρακτικά ζητήµατα ενώπιον 
του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης» δήλωσε χθες ο κ. Τέρµπουλ 
στο Σίδνεϊ και πρόσθεσε «ο Μπιλ Σόρ-
τεν ενδιαφέρεται περισσότερο να παί-
ζει παιχνίδια παρά να κάνει το έργο 
του στο Κοινοβούλιο». Με τη σειρά του 
ο κ. Σόρτεν δήλωσε «Νοµίζω ότι είναι 
αστείο ότι ο πρωθυπουργός, που φο-
βάται το κόµµα του, φοβάται το Κοινο-
βούλιο, φοβάται το εκλογικό σώµα, να 
ακυρώνει τις εργασίες του Κοινοβουλί-
ου για µια εβδοµάδα».

Άναψε για τα καλά ο καυγάς 
µε αφορµή το κλειστό Κοινοβούλιο 




