
Ευχαριστούμε όλους στηρίζουν και 
συνεργάζονται στην προσπάθεια 
αυτή.

Τα πρώτα σχόλια είναι πολύ 
κολακευτικά και οι πρώτες 
αντιδράσεις των ανθρώπων ... τους 
ξαφνιάζει λίγο το εγχείρημα.

ΗΗ αλήθεια είναι πως σε 3 μέρες 
έχουν εκδοθεί τρία φύλλα του Blog 
News, το πρώτο με 6 σελίδες, το 
δεύτερο με 11 σελίδες και το τρίτο 
με 15 σελίδες.

ΤαΤα e-mail έρχονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας από 
διαφορετικά άτομα και αφορούν 
διάφορες θεματικές ενότητες.

ΟιΟι επισκέψεις στο 
blognews8.wordpress.com μέσω 
των παραπομπών από τα διάφορα 
blogs που αναρτούν το banner ή 
κάνουν κάποιο post σχετικά με το 
Blog News έφτασαν κοντά στις 
3.000 μέσα σε 3 ημέρες.

ΌσοΌσο περισσότεροι τόσο το 
καλύτερο αγαπητοί αναγνώστες. 
Μην ξεχνάτε πως η διάδοση της 
ιδέας για να διαβαστεί από 
περισσότερους είναι ο σκοπός όλων 
μας.

ΘαΘα συνεχίσουμε στην ίδια 
κατεύθυνση και με πολλά πολλά για 
τη συνέχεια.

ΉδηΉδη φτιάχτηκε και το πρώτο trailer 
για την νέα ηλεκτρονική 
blogo-εφημερίδα και μπορείτε να το 
βρείτε στο YouTube αλλά και στη 
σελίδα του blognews. Επίσης 
μπορείτε να μπείτε στο group του 
Blog News στο Facebook.

Καλή ανάγνωση... Καλή ανάγνωση... 

τα ξαναλέμε σύντομα

http://blognews8.wordpress.com
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blognews8@gmail.com

Αυτοί... μας ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ !!!

συνέχεια στη σελίδα 10

από το
http://ventetta.blogspot.com



σελίδα 2

Ξεπέρασε τους +37ºC η θερμοκρασία στα Τρίκαλα σήμερα, Παρασκευή 4/7, ενώ σε πολλές 
περιοχές έφθασε και πάλι τους 34-37ºC, κυρίως δε στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Ουσιαστικά αμετάβλητος θα παραμείνει ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, με 
θερμοκρασίες που θα φθάσουν, πολύ τοπικά όμως, τους 37º-38ºC σε λίγες ηπειρωτικές 
περιοχές. Οι άνεμοι, πλέον, εξασθενούν και λίγες καταιγίδες μπορεί να επιβιώσουν τις πρώτες 
ώρες του Σαββάτου στους ορεινούς όγκους, κυρίως, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΟιΟι άνεμοι θα φθάνουν πρόσκαιρα μόνο τα 5Β στα Δωδεκάνησα το Σάββατο, κι αυτό από ΔΒΔ 
διευθύνσεις. Από τα ξημερώματα της Κυριακής, κάνει "μπούκα" για λίγες ώρες και πάλι το 
μελτέμι στο Αιγαίο με ένταση σίγουρα στα 5Β κατά τη διάρκεια της ημέρας στα κεντρικά 
τμήματά του, ίσως, για λίγο, και 6Β. Δεν αναμένεται καμία δροσιά στην ηπειρωτική χώρα, 
όμως, ιδίως δε στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου η θερμοκρασία πιθανώς να 
κυμανθεί σε οριακά υψηλότερα επίπεδα από το Σάββατο.

ΣεΣε επίπεδα καύσωνα η θερμοκρασία από τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να φθάνει σίγουρα 
τους 40ºC τοπικά, αλλά αυτό θα συμβεί μάλλον την Τρίτη. Θερμότερη ημέρα φαίνεται η 
Τετάρτη 9/7 στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, με μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 42-
43ºC τοπικά.

ΟΙ ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ 
SUPERMARKETS
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από το http://panosz.wordpress.com

Εν τινι άρθρω δημοσιευθέντι εν τω «Ραμπαγά*» κατά 
τας ημέρας, καθ’ ας ο συντριβείς υπό της 
αντιπροσωπείας του Έθνους μέγας της Ελλάδος 
Βεζύρης εσώζετο απροσδοκήτως διά της βασιλικής 
προνομίας έγραφον τα εξής:

«Ολίγον«Ολίγον ενδιαφέρει μοι να εξετάσω διά τίνων μέσων 
κατώρθωσεν ο συντάκτης του «Τις πταίει» να τύχη της 
βασιλικής προστασίας και να σωθή προσκαίρως υπό 
του Στέμματος ο πανσθενής άλλοτε πρωθυπουργός. Ό, 
τι παρατηρώ και σημειώ μετ’ εκπλήξεως άμα και χαράς 
είναι ότι εν τη Βουλή συνετρίβη και κατέπεσεν οικτρώς 
ο πρώην κολοσσός, ότι η ζωή πλέον της νυν 
κυβερνήσεωςκυβερνήσεως είναι ζωή ψυχορραγούντος, ότι το 
σάβανον της προετοιμάζεται διά της ψήφου του 
λαού!».

Αγγελία αυστηρώς δια μη-Αμνοερόφια

«Αποτέλεσε μέλος των επιτυχημένων, πάρε τη ζωή στα 
χέρια σου. Κέρδισε όσα αξίζεις, με μερική ή πλήρη 
απασχόληση, όχι με τηλεμάρκετινγκ ή dealing, αλλά 
μια προσφορά κρατικής συνεργασίας με προοπτικές. 
ΔΕΝ ζητείται σερβιτόρος σε καφέ-παγωταρία, αλλά 
Επιχειρηματικός Συνεργάτης καταγεγραμμένα 
φιλόδοξος μέχρι και τις επόμενες τρεις γενεές, 
δείγματαδείγματα DNA δεκτά. Ένα ποσό €100 εκατομμυρίων θα 
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη».

(*) Άρθρο του Εμμ. Ροΐδη στο περιοδικό «Ραμπαγάς» 
(+/- 1883-85) όπου δημοσιογραφεί με τα ψευδώνυμα 
Lucifer ή Λύκος – Τίτλος του άρθρου: «Η πανωλεθρία 
και η σύγχυσις των φρενών του υπουργείου»

(η οποιαδήποτε ταύτιση με πραγματικά γεγονότα είναι 
συμπτωματική)

Ο ΠΑΟ, δια του προέδρου του Ν. Πατέρα, ακολουθούσε από χθες τις προσφορές 
του Ολυµπιακού για τον διεθνή αµυντικό προσφέροντας πάντα κάτι παραπάνω (όχι 
µόνο χρηµατικά αλλά και τους Σιόντη-Τζόρβα) από τον αιώνιο αντίπαλο, µε το 
ποσό τελικά να ξεπερνά κατά λίγο τα 2,5 εκ. ευρώ. Όµως τι οδήγησε την πράσινη  
ΠΑΕ στην ανακοίνωση πέρι απόσυρσης ενδιαφέροντος; Το apomesa γνωρίζει ότι ο 
λόγος ήταν η επιµονή του παίκτη να µην δέχεται να πάει στον Παναθηναϊκό, κάτι 
που σύµφωνα µε τον µάνατζέρ του συνέβαινε εξαιτίας των ερυθρόλευκων 
οπαδικώνοπαδικών του προτιµήσεων, δικαιολογία πάντως που δεν φαίνεται να ευσταθεί 
(και ο Λ.Χριστοδουλόπουλος οπαδός του Ολυµπιακού ήταν), καθώς εκτός των 
άλλων η πιάτσα έχει βουήξει από τον Μάρτη τουλάχιστον ότι υπάρχει 
προσύµφωνο για 5ετές συµβόλαιο µε τον Ολυµπιακό (και εµείς αναφέραµε από 
τότε ότι ο Ολυµπιακός έχει τον πρώτο λόγο για τον παίκτη). Φυσικά, επειδή είναι 
παράνοµη η συµφωνία µε παίκτη που δεσµεύεται µε συµβόλαιο, το παραπάνω δεν 
θα έρθει στην δηµοσιότητα, τουλάχιστον όχι επίσηµα. Κατόπιν αυτών των 
εξελίξεων,εξελίξεων, ο Ολυµπιακός παίζει µόνος για τον αµυντικό του Άρη, αρκεί να δώσει 
τα λεφτά που έδινε όσο ήταν και ο ΠΑΟ στο κόλπο. Και ο Λ. Σκόρδας που 
παρασκηνιακά έλεγε ότι "ειδικά στον Ολυµπιακό δεν θα τον δώσουµε", δεν έχει πια 
πολλές επιλογές και θα βάλει νερό στο κρασί του... 
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από το http://gelaeiokosmos.blogspot.com
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από το http://blogathinaios.blogspot.com

Το θέαμα ειναι που σε ενοχλεί περισσότερο, ή μαλλον η υποψία που γίνεται συναίσθηση, οτι ο 
μοναδικός στόχος των περισσότερων εξ αυτών, που με αδημονία ψηφίζεις κάθε 4 χρόνια, έχουν ως 
μοναδικό σκοπο οχι την προώθηση των πολιτικών αυτών που θα συνετελέσουν στην ανάπτυξη της 
πατρίδας μας όσο στην μίζερη και αυτιστική κάλυψη των παιδικών και εφηβικών τους στερήσεων. 
ΣυνειδητοποιούμεΣυνειδητοποιούμε με την υπόθεση Siemens οτι ψηφίζουμε πρόσωπα που βρίσκουν την εξουσία ως 
μηχανισμό αναπαραγωγής στερημένων ψυχο-συνθέσεων, κουρασμνένων ματαιοδοξιών, κενών 
ιδεων και προτάσεων μα πάνω ολα στερημένων βλεμμάτων. Βλέμματα που έχουν καταδικάσει μια 
χώρα να ομφαλοσκοπεί μεταξύ Χριστοφοράκου και Καλούση, την ίδια στιγμή η ευρωπαϊκή μας 
γειτονία αν και σε κρίση συζητά με ανοιχτά χαρτια για το μέλλον της, οσο αβέβαιο και αν φαντάζει. 
ΤοΤο πιο τραγικό ειναι οτι οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημέρων δεν δείχνουν ποινικά κολάσιμες 
πράξεις αλλά τραγικές φιγούρες που φλερτάρουν ανάμεσα στην κενότητα και την παρακμή μονο 
και μονο για να πέσουν στην αγκαλία της ανυποληψίας... Θλίψη.
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το http://taxalia.blogspot.com αποκαλύπτει:

Διαβάζουμε στο σημερινό 
Ριζοσπάστη, σελ.14:

ΓιαΓια τις μαγευτικές Πρέσπες 
αναχωρούν σήμερα οι νεολαίοι 
του ΚΚΕ, όπου το 
Σαββατοκύριακο οι οργανώσεις 
της ΚΝΕ, θα συναντηθούν στο 17
ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της 
ΚΝΕ.

Θα συμμετέχουν:Θα συμμετέχουν:
Η Κομμονιστική Νεολαία 

ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Κομμουνιστική Νεολαία 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Η Κομμουνιστική Νεολαία 

ΚΥΠΡΟΥ
Η Κομμουνιστική Νεολαία Η Κομμουνιστική Νεολαία 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η Κομμουνιστική Νεολαία 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (!!!)

(η(η ΚΝΕ έλυσε το ζήτημα της 
ονομασίας: τους βάφτισε 
κατευθείαν Μακεδόνες. Έτσι θα 
σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις στα Βαλκάνια και θα 
επιτευχθεί η φιλία των λαών. Αν 
τους δίναμε και λίγο κώ.....; 
ΜήπωςΜήπως θα αναπτυσσόταν 
καλύτερα η φιλία μας, φίλοι της 
ΚΝΕ; Είναι αυτή η επίσημη 
γραμμή του Περισσού; ΑΛΕΚΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ)

ΟΙ ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ 
SIEMENS ΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.

Εδώ στη Ελλάδα η κυβέρνηση που διαλαλεί κραδαίνοντας μόνιμα το 
μαχαίρι ...ότι θα το φτάσει στο κόκαλο ..... κανένα μέτρο δεν έχει 

λάβει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος .

Ποιον μωρέ μπορεί να πείθει αυτή η συμπεριφορά των κυβερνώντων; Ποιον μωρέ μπορεί να πείθει αυτή η συμπεριφορά των κυβερνώντων; 
όταν από της 12/2/08 στην συζήτηση στη βουλή είχαν τεθεί θέματα 

παύσης της siemens από την συμμετοχή της σε κρατικούς 
διαγωνισμούς;.

ΜΠΑΝΑΝΙΑ ....ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ....... ΞΕΦΤΙΛΑ..ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
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Από το Μάρτιο του 2004 όταν και ανέλαβε την εξουσία , η Νέα Δημοκρατία 
αποφάσισε να κυβερνήσει τη χώρα με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και με 
διάφορα άλλα επικοινωνιακά τρικ...

Ολόκληρο το δημιούργημα της γαλάζιας διακυβέρνησης πιστώνεται στους 
επικοινωνιολόγους της Ρηγίλλης οι οποίοι πάντα έκαναν πολύ καλά την δουλειά 
τους , ιδιαίτερα όταν τους βοηθούσε και ο Υπ.Προπαγάνδας Θοδωρής 
Ρουσόπουλος...

ΤεράστιαΤεράστια ηταν η συμβολή του Γιάννη Λούλη στη διαμόρφωση του "ηγετικού" προφίλ 
του Κώστα Καραμανλή..

Σας θυμίζουμε ότι ο σημερινός "καταλληλότερος" ήταν ο Κωστάκης που σέρβιρε ποτά 
με τη Νατάσσα για να κερδίσει τη νεολαία...

Οι χειρισμοί λοιπόν στην υπόθεση του ταξιδιού του Μιχάλη Λιάπη είναι απρόσμενα 
τραγικοί από το κυβερνητικό επιτελείο...

ΈναΈνα θέμα μάλλον αδιάφορο έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα για το πολιτικό μας 
σύστημα και απασχολεί εδώ και μέρες τα πρωτοσέλιδα...

Τι εννοούμε "αδιάφορο" ;

Το ταξίδι του υπουργού με τη Siemens είναι σταγόνα στον ωκεανό των 
εκατομμυρίων που μοίρασε η γερμανική εταιρία σε διάφορα πρόσωπα...

      Μια σταγόνα όμως που μετά τα αλλεπάληλα λάθη της κυβέρνησης έχει 
            εξελιχθεί σε τσουνάμι που απειλεί να "σαρώσεϊτη γαλάζια          
         παντοκρατορία...

        Ο Μιχάλης Λιάπης μάλλον πλήρωσε μόνος του τα έξοδα του ταξιδιού...

         Η Siemens απλώς του προσέφερε κάποιες παραπάνω ανέσεις...

         Κακώς ο αφελής υπουργός τα δέχθηκε όλα αυτά...

  Κακώς ένας πρώην υπουργός Μεταφορών πηγαίνει ταξιδάκια με τον ιδιοκτήτη   
  της Aegean Airlines η οποία φιλοδοξεί να "αντικαταστήσει" την Ολυμπιακή...

    Κακώς όμως έχουμε ασχοληθεί τόσο καιρό με το συγκεκριμένο θέμα...

  Οι πληροφορίες θέλουν την Siemens να χρηματοδότησε τον προεκλογικό αγώνα  
  και των δυο κομμάτων στις εκλογές του 2004..... Αυτό δεν είναι πολύ πιο     
  σημαντικό;

Παραπολιτικός
από το http://parapolitiki.blogspot.com
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Αυτοί... μας ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ !!!
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σελίδες 14 - 15

http://ixnos.blogspot.com


