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EΓΚΑΙΝΙΑ
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, από 10 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
από το VAULT CAFE

837 New Canterbury Rd, Dulwich Hill
(απένταντι από την εκκλησία του Αγ. Στεφάνου)

Στα εγκαίνια στις 3 μ.μ. θα παρευρεθεί ο δήμαρχος του Μάρικβιλ,

Clr Vittorio Macri
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ • MΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΈΧΡΙ 50% 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: 9559 4424 • CAFE: 9559 6626
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ΓΚΑΡΑΖ ή ΧΩΡΟΣ
για αποθήκευση αρχείων γραφείου

4-5 τετραγωνικά μέτρα ή και μεγαλύτερο
κατά προτίμηση κοντά σε συγκοινωνία
σε οποιαδήποτε περιοχή του Σίδνεϊ.
Ενοίκιο μέχρι $50 την εβδομάδα

τηλ. 9958 2425
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Στη µέση κεντρικού δρόµου προαστίου 
της Μελβούρνης δολοφονήθηκε προ-
χθές µια γυναίκα, ενώ ο δολοφόνος 

της αφού τοποθέτησε το φονικό όπλο στο 
πτώµα, περίµενε µέχρι που έφτασε στον 
τόπο του εγκλήµατος η αστυνοµία και πα-
ραδόθηκε. Η στυγερή δολοφονία διαπρά-
χθηκε σε κεντρικό δρόµο του προαστίου 
West Footscray προχθές το απόγευµα. Η 

άτυχη γυναίκα είχε πυροβοληθεί µία φορά 
στο κεφάλι.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι ο 
45χρονος συνάντησε την γυναίκα επί της 
Clive Street, λογοµάχησαν, πριν παρουσι-
άσει όπλο και την πυροβολήσει στο κεφάλι 
από κοντινή απόσταση. Ο κατηγορούµενος 
ονοµάζεται Φίλιπ Μπράνκεν και προφυλα-
κίστηκε µέχρι να γίνει η δίκη του.

Περισσότερα από 20.000 χάπια του 
ναρκωτικού ecstasy, ανακάλυψε 
και κατάσχεσε η αστυνοµία, σε αυ-

τοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος. 
Περιπολικό της αστυνοµίας σταµάτησε το 
αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, επί 
του αυτοκινητόδροµου Hume, στην περιο-
χή Pheasants Nest, νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

«Κάτω από το κάθισµα του συνοδηγού 
βρέθηκε µια πλαστική τσάντα στην οποία 
υπήρχαν πέντε περίπου κιλά του ναρκω-
τικού ecstasy, αξίας $500,000». Η αστυ-
νοµία συνέλαβε τον οδηγό που προσήχθη 
στο ∆ικαστήριο του Κάµπελταουν, όπου 
του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή 
µεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Nέα έρευνα που έγινε στη Βικτώρια, 
αποκαλύπτει ότι το 85% των νέων 
ηλικίας από 16 µέχρι 24 χρόνων, 

επηρεάστηκαν σε κάποιο στάδιο της ζωής 
τους, από αλκοολικό συγγενή τους.

Την έρευνα έκανε το Κέντρο Ερευνών 
Προγραµµάτων Κατά του Αλκοολισµού 
και δείχνει ότι οι νέοι που επηρεάστηκαν 

από τα πάθος συγγενικού τους προσώπου 
προς το αλκοόλ, µοιράζονται σε δύο κατη-
γορίες: Σ’ αυτούς που τραυµατίστηκαν σω-
µατικά είτε από επιθέσεις που είχαν δεχθεί 
από αλκοολικό συγγενή τους, είτε σε αυτο-
κινητικό δυστύχηµα που ήταν αποτέλεσµα 
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, και σ’ 
αυτούς που επηρεάστηκαν ψυχολογικά.

Tα αίτια της µελαγχολίας που µπορεί 
να νιώθουν ορισµένες γυναίκες έπει-
τα από τη σεξουαλική επαφή αναζη-

τούν Αυστραλοί επιστήµονες, καθώς σύµ-
φωνα µε µία νέα µελέτη, υπάρχει µεγάλη 
πιθανότητα πολλές φορές να µη νιώθουν 
ευτυχισµένες ή έστω ικανοποιηµένες µετά 
το τέλος αυτής.

Αυστραλοί επιστήµονες ρώτησαν σχετι-
κώς 222 νεαρές εθελόντριες και µε µεγάλη 
τους έκπληξη άκουσαν το 32,9% να λένε 
πως τους έχει συµβεί κάποια στιγµή στη 
ζωή τους να νιώσουν κατάθλιψη έπειτα 
από το σεξ, ενώ το 10% είπαν πως αυτό 
συµβαίνει συχνά στην ερωτική τους ζωή.

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να κα-
ταλάβουν που οφείλεται το φαινόµενο, 
δεδοµένου ότι υπό φυσιολογικές συνθή-
κες οι στιγµές αµέσως µετά το σεξ γεννούν 
αισθήµατα ευεξίας, καθώς και ψυχολογική 
και σωµατική χαλάρωση.

«∆εν είναι εύκολο να δοθεί µία εξήγη-
ση», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής ∆ρ 
Ρόµπερτ Σβάιτζερ, αναπληρωτής Καθη-

γητής στη Σχολή Ψυχολογίας & Συµβου-
λευτικής του Πανεπιστηµίου Τεχνολογίας 
του Κουίνσλαντ. «Ωστόσο, είναι σαφές ότι 
πολλές γυναίκες έχουν µετά το σεξ συναι-
σθήµατα µελαγχολίας, άγχους, οξυθυµίας, 
ευσυγκινησίας ή ανησυχίας».

Και συνέχισε: «Όλοι µας φανταζόµαστε 
το σεξ ως µία απολαυστική εµπειρία, αλλά 
όπως φαίνεται υπάρχει µία αρκετά µεγάλη 
οµάδα ανθρώπων οι οποίοι, αντιθέτως, 
αισθάνονται δυστυχία µετά την συνουσία. 
Το γιατί παραµένει µυστήριο, διότι το όλο 
θέµα ελάχιστες φορές έχει διερευνηθεί».

Ο ∆ρ Σβάιτζερ και οι συνεργάτες του 
παίρνουν τώρα αναλυτικές συνεντεύξεις 
από τις εθελόντριές τους για να καταλά-
βουν τι είναι αυτό που ενεργοποιεί τόσο 
αρνητικά συναισθήµατα.

Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες 
από τις εθελόντριες της νέας µελέτης που 
ανέπτυσσαν αρνητικά συναισθήµατα εί-
παν ότι αυτά δεν έχουν καµία σχέση µε τα 
αληθινά συναισθήµατα που τρέφουν για 
τους ερωτικούς συντρόφους τους.

Στυγερή δολοφονία 
σε κεντρικό δρόµο 
προαστίου της Μελβούρνης

2.000 χάπια ecstasy βρέθηκαν
σε αυτοκίνητο 22χρονου

Το 85% των νέων της Αυστραλίας
επηρεάστηκαν από αλκοολικό συγγενή

Γιατί οι γυναίκες 
νοιώθουν µελαγχολία 
µετά το σεξ;

ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ


