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Καυτές λεπτοµέρειες από 
την ανάκριση του Στρος 
Καν τον περασµένο Φε-

βρουάριο για την υπόθεση του 
κυκλώµατος πορνείας, δηµοσί-
ευσε η εφηµερίδα Le Monde, 
αποκαλύπτοντας τα πονηρά µη-
νύµατα που αντάλλασσε ο Στρος 
Καν µε τους φίλους του. Ο πρώ-
ην διευθυντής του ∆ΝΤ, ενα-
ντίον του οποίου έχει διαταχθεί 
δικαστική έρευνα για «µαστρο-
πεία» και «σύσταση συµµορίας» 
καταθέτει αγωγή εναντίον της 
εφηµερίδας για παραβίαση των 
δικαιωµάτων του. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, 
ο DSK εκτός από λέξεις όπως 
«οι µικρές» χρησιµοποιεί και τον 
όρο «υλικό» για να αναφερθεί 
στις γυναίκες που συµµετείχαν 
στις καυτές βραδιές σε Ευρώπη 
και ΗΠΑ, ένα από τα στοιχεία 
που οι ανακριτές θεωρούν από-
δειξη ότι ο Στρος Καν γνώριζε 
πως είχε επαφές µε εκδιδόµενες 
και µάλιστα πιστεύουν ότι είχε 
κεντρικό ρόλο στην διοργάνωση 
των «µπούνγκα-µπούνγκα» αλά 
γαλλικά. «Θες να ανακαλύψεις 
µια υπέροχη, πονηρή µπου-
άτ στην Μαδρίτη µαζί µου (και 
µε…υλικό) στις 4 Ιουλίου;» φέ-
ρεται να είναι ένα από τα «ύπο-
πτα» sms του Στρος Καν προς τον 
φίλο του επιχειρηµατία Φ. Πα-
σκόφσκι, ο οποίος σε άλλο µή-
νυµα αναφέρεται περιφραστικά 
στις γυναίκες ως εκείνες που «θα 
έχει µέσα στις αποσκευές του».

ΣΕΞ, ΒΙΑ ΚΑΙ «ΚΑΣΤΙΝΓΚ»
Ξενοδοχεία πολυτελείας σε 

Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες, 
γκαρσονιέρες στο Παρίσι, δεί-
πνα µε…λίγο µεγαλύτερη δόση 
«οικειότητας» ή ακόµη και βρα-
διές µε ζευγάρια που τους άρε-
σαν «οι οµαδικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες». Γυναίκες που 
κάνουν λόγο για σκηνές βίαιες 
και κτηνώδεις. 

Ο Στρος Καν δεν απαρνήθηκε 
ποτέ την…κλίση του στην ασω-
τεία. Αυτό βέβαια δεν είναι ποι-
νικό αδίκηµα.

Τα προβλήµατα του µε τον 
νόµο ξεκινούν από το γεγονός 
ότι στα πάρτι συµµετείχαν εκδι-
δόµενες που επιστρατεύονταν 
αποκλειστικά για τον ισχυρό 
άνδρα του ∆ΝΤ ο οποίος, σύµ-
φωνα µε τα sms διοργάνωνε 
διεξοδικά τις βραδιές, µετά από 
«κάστινγκ». «Η Σιλβί σε ενδια-
φέρει;» τον ρωτά ο επιχειρηµα-

τίας φίλος του και ο Στρος Καν 
απαντά: «Βεβαίως…Εσύ ποια θά 
‘χεις στις δικές σου αποσκευές;».

Στους ανακριτές ο Στρος Καν 
δεν φάνηκε πρόθυµος ν’ αποκα-
λύψει την ταυτότητα των συµµε-
τεχόντων στα πάρτι, καθώς όπως 
λέει δεν θυµάται και πολλά, ενώ 
υποστηρίζει ότι δεν έκανε αδιά-
κριτες ερωτήσεις στα κορίτσια 
για την προσωπική τους ζωή.

Όπως όµως σηµειώνουν οι 
ανακριτές η παρουσία τριών εκ-
διδόµενων σε µια µόνο βραδιά 
δεν µπορεί να είναι σύµπτωση. 

Η δηµοσιοποίηση των ρηθέ-
ντων στην ανακριτική διαδικα-
σία προκάλεσαν την άµεση αντί-
δραση του Στρος Καν που κάνει 
αγωγή στην Monde για την εµ-
φανή παραβίαση των δικαιωµά-
των του µε την αποσπασµατική 
δηµοσίευση όσων ειπώθηκαν 
στην ανάκρισή του για την υπό-
θεση µαστροπείας. 

Την νοµοθετική πρωτοβουλία πολιτών εισάγει 
από την επόµενη εβδοµάδα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βάσει της οποίας οι Βρυξέλλες θα 

υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη σχέδια νόµου 
που θα προτείνονται από πολίτες της ΕΕ µε την 
προϋπόθεση να υπογράφονται από ένα εκατοµµύ-
ριο πολίτες σε επτά χώρες µέλη. 

Η Κοµισιόν ελπίζει πως το πρόγραµµα θα κα-
ταπολεµήσει το αίσθηµα ελλείµµατος δηµοκρατί-
ας που υπάρχει στους πληθυσµούς των κρατών 
µελών, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν πως 
η κίνηση είναι απλώς προσχηµατική και θα έχει 
µηδαµινά αποτελέσµατα.

Μέχρι τώρα, τη νοµοθετική πρωτοβουλία σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο - την αρµοδιότητα δηλαδή πρό-
τασης νόµων - την έχει η Κοµισιόν. Το πρόγραµµα 
για την νοµοθετική πρωτοβουλία των πολιτών τί-
θεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Ωστόσο, προ-
βλέπεται κατ’ αρχήν απόρριψη προτάσεων που 
θα κριθούν «εκτός αρµοδιοτήτων της ΕΕ», «χωρίς 
σοβαρότητα», «εµπρηστικές» ή «αντίθετες µε τις ευ-
ρωπαϊκές αξίες», όπως και προτάσεις που αντιβαί-
νουν στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. 
Με βάση το τελευταίο, στην πράξη αποκλείεται 
ευρεία γκάµα ζητηµάτων σε τοµείς όπως το µέλ-
λον της Ευρώπης ή οι µακροοικονοµικές πολιτικές 
στην Ευρωζώνη.

«Με το νέο πλαίσιο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο 
στη δηµοκρατική ζωή της ΕΕ» ανέφερε, όπως µετα-
δίδει το Reuters, ο επίτροπος Μαρός Σέφτσοβιτς. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η νοµοθετική πρωτοβουλία 
πολιτών όχι µόνο θα ανοίξει µία άµεση δίοδο των 
Ευρωπαίων πολιτών προς τις Βρυξέλλες αλλά θα 
ενθαρρύνει τον διάλογο µέσα στους πολίτες δια-
φορετικών χωρών - καθώς οι υπογραφές πρέπει 
να προέρχονται τουλάχιστον από επτά µέλη.

Στη φόρα τα καυτά sms 
από τα ροζ πάρτι του Στρος Καν

Σχέδιο για πολίτες-νοµοθέτες στην ΕΕ
ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ζητείται διπλωματούχος 
μηχανικός αυτοκινήτων  

για πλήρη απασχόληση (fulltime). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 

τηλεφωνήστε στον Σπύρο Γεωργίου 
στο 02-97278438  FAX  02-97269830, 

Email – fullofgas1@gmail.com
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Georges Hall Petroleum
203 Birdwood Rd. Georges Hall 

Liquor Shop Assistant 
with some managerial duties

3-4 days a week
Must be available to work weekends

Excellent Pay
Preferably from the Illawarra area

Immediate start

Please contact Terry on 0422 487 763 14
59
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Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 

συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 
Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199

Queen Anne English CollegeQueen Anne English College
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Οι επικριτές του προγράµµατος 
το απορρίπτουν ως προσχηµατικό.

ΑΓΩΓΗ DSK ΣΤΗΝ MONDE ΠΟΥ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ


