
Το τέταρτο τεύχος του Blog News 
είναι εδώ... με ακόμα περισσότερες 

σελίδες και με μεγαλύτερη 
συμμετοχή από περισσότερα blogs 
ετοιμάστηκε και σας περιμένει να 

το διαβάσετε.

Η προσπάθεια συνεχίζεται. Όποιος Η προσπάθεια συνεχίζεται. Όποιος 
θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία 

διαμόρφωσης αυτού του 
εγχειρήματος δεν έχει παρά να 

στείλει ένα e-mail στο 
blognews8@gmail και να 
αρχίσουμε τη συνεργασία.

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι στα Το καλοκαίρι μπορεί να είναι στα 
μισά της διάρκειας του, αλλά τα 
νέα και οι εξελίξεις δεν σταματούν. 
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Η Siemens μονοπωλεί το Η Siemens μονοπωλεί το 
ενδιαφέρον, τις περισσότερες 

φορές αποπροσανατολιστικά για τα 
κυριότερα και σημαντικότερα 
προβλήματα του τόπου.

Επιπλέον το ενδεχόμενο πρόωρων Επιπλέον το ενδεχόμενο πρόωρων 
εκλογών είναι ακόμη ανοιχτό (με 
λίστα βουλευτών) και φυσικά η μη 
επίτευξη αυτοδυναμίας είναι πλέον 
διαφαινόμενη όλο και περισσότερο.

Η κυβέρνηση αλλά και η Η κυβέρνηση αλλά και η 
αξιωματική αντιπολίτευση νομίζουν 
πως με ... τα μπάνια του λαού θα 
ξεχαστούν όλα όσα γίνονται και 
πως για άλλη μια φορά θα την 

βγάλουν... λάδι !

Όμως, ο κόσμος άρχισε να ξυπνάει Όμως, ο κόσμος άρχισε να ξυπνάει 
και να μην ανέχεται άλλο...

Η ακρίβεια σε αντιδιαστολή με την Η ακρίβεια σε αντιδιαστολή με την 
πλουτοκρατία, η υποσχολογία σε 
αντίθεση με την εξαθλίωση που 
υφίσταται καθημερινά ο πολίτης 
έχουν κάνει όλους μας να ... 

αγρυπνούμε !

Το κίνημα των bloggers είναι εδώ !

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

Όλα τα αποτελέσματα της έρευνας θα τα βρείτε στο ειδικό ένθετο που βρίσκεται 
μέσα στο Blog News αλλά και στο http://parapolitiki.blogspot.com
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από το http://vagia-gr.blogspot.com ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
από τον πλανήτη ΕΡΜΗ

Νέες φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η NASA 
πρίν από λίγες ημέρες (3 Ιουλίου) από την αποστολή 
του διαστημοπλοίου MESSENGER στον πλανήτη ΕΡΜΗ.

Όλες τις φωτογραφίες μπορείτε να τις βρείτε στην Όλες τις φωτογραφίες μπορείτε να τις βρείτε στην 
παρακάτω διεύθυνση:

http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multi
media/index.html

από το http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/multimedia/index.html

Σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και όχι 750.000 ευρώ όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά, ανέρχεται το ποσό που 
υπεξαίρεσαν από το ταμείο της ΕΛ.ΑΣ. ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών στο Αρχηγείο 
της ΕΛ.ΑΣ. και ο αρχιφύλακας βοηθός διαχειριστή δαπανών του Αρχηγείου, σύμφωνα με την έρευνα που 
συνεχίζεται. Σύμφωνα μάλιστα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο αστυνομικός διευθυντής επένδυσε μέρος των 
χρημάτων που υπεξαίρεσε από το 2001 μέχρι σήμερα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια σε νησί των Κυκλάδων….
ΟιΟι δύο εμπλεκόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Βασίλη Τσιατούρα, ενώ 
συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτήν την υπόθεση, 
ο υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης υπέγραψε διαταγή σύμφωνα με την οποία δεν μπορούν 
να παραμένουν στην θέση του για περισσότερα από 2 χρόνια όποιοι διαχειρίζονται χρήματα της ΕΛ.ΑΣ., της 
Πυροσβεστικής και της Ε.Υ.Π. Παράλληλα, διατάχθηκε να διενεργηθεί έλεγχος στα οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ. από 
το 1995, οπότε πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά.

            από το http://www.epikairo.gr

2.000.000 ευρώ τελικά 
και όχι 750.000 αυτά που πήρε ο αστυνομικός διευθυντής
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Η ΑΝΕΚ ανακοινώνει ότι το ΕΓ/ΟΓ 
ΛΙΣΣΟΣ δεν θα εκτελέσει τα 
δρομολόγια στις 07.07.2008 από 
Πειραιά για Χίο – Μυτιλήνη και 
08.07.2008 από Μυτιλήνη – Χίο για 
Πειραιά λόγω δεξαμενισμού . 
Επιβάτες που έχουν εκδώσει 
εισιτήριαεισιτήρια θα μεταφερθούν στον 
προορισμό τους με άλλο Πλοίο και 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με την εταιρεία μας.

Βλάβη παρουσιάστηκε, σήμερα το πρωϊ, σε μία 
από τις μηχανές του ro-ro Ταξιάρχης της ΝΕΛ. 
Το πλοίο επιστρέφει κενό φορτίου από τη Χίο 
στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να 
επισκευαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
εργασίες επισκευής θα κρατήσουν 4-5 ημέρες. 
Στο διάστημα αυτό έχει τρία δρομολόγια από 
ΠειραιάΠειραιά και τρία από Χίο-Μυτιλήνη και τα 
πλάνα κρατήσεων.Τη λύση αναμένεται να 
δώσει και εδώ η ΑΝΕΚ, όπως συνέβη και στην 
περίπτωση του Θεόφιλος.

ανω κάτω στο αιγαίο από το http://aegaio.blogspot.com
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Με το πρόσχημα ότι «τα 
μεταπτυχιακά βρίσκονται εκτός 
του κύκλου της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», άποψη που 
εξέφρασε ο υπουργός Παιδείας 
Ευρ. Στυλιανίδης, η κυβερνητική 
πλειοψηφία, με την ψήφο και του 
ΛΑ.Ο.Σ.ΛΑ.Ο.Σ. πέρασε τη διάταξη, με 
την οποία επιτρέπεται η 
χρηματοδότηση των 
μεταπτυχιακών σπουδών από 
ιδιώτες….
Απέρριψε μάλιστα και τις δύο 
ενστάσεις αντισυνταγματικότητας 
που υποβλήθηκαν από το Κ.Κ.Ε. - 
για το συγκεκριμένο άρθρο 8 - και 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το άρθρο 10 
του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με 
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 
τουτου κόμματος, Ευ. Βενιζέλο, διά 
της δυνατότητας συνάψεων 
συμβάσεων δικαιοδοσίας με ξένα 
Α.Ε.Ι., δίνεται η δυνατότητα στα 
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών να 
μετατραπούν, από το παράθυρο, 
σε φορείς τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.εκπαίδευσης. Ο Ευρ. Στυλιανίδης 
δεν δέχτηκε την πρόταση του 
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να οριστεί σαφώς 
ότι οι συμβάσεις μπορεί να 
συνάπτονται μόνο με ομοταγή 
ιδρύματα.
Πάντως, σύσσωμη η 
αντιπολίτευση, πλην του ΛΑ.Ο.Σ., 
καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι 
και με αυτό το νομοσχέδιο δίνεται 
η δυνατότητα άλωσης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 
με την έκδοση όλων των πράξεων 
πουπου προβλέπονται, θίγεται 
ουσιαστικά και η αυτοτέλεια των 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

από το 
http://www.epikairo.gr

Άλλο ένα «βήμα» στα 
«μουλωχτά» προς την 

ιδιωτικοποίηση 
της 3βάθμιας 
εκπαίδευσης !
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Ο Λαϊκός... Μεγιστάνας 
της INTRACOM !!!

Και ξαφνικά, μέσα στον θόρυβο για τον Παλαιοκρασσά και στις 
εκρήξεις για τις ΔΕΚΟ, ο κ. Κόκκαλης αγοράζει τον «Φλας».

((...Τον αγοράζει από τον εαυτό του, λένε οι κακεντρεχείς, αλλά ποιος 
ασχολείται μ' αυτούς)... Εικάζεται ότι ο νέος «Φλας» θα ξαναγίνει ο έγκυρος 
σταθμός της διαπλοκής.
Οπως ακριβώς ήταν και παλιά, την εποχή του άκρατου σημιτισμού.
Εκείνο που παραμένει άγνωστο είναι αν θα συμπαραταχθεί με την 
αντιπολιτευόμενη διαπλοκή ή με τη συμπολιτευόμενη *( ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
2/12/2005)"

ΠαΠανέξυπνος ασχολήθηκε με τον Ολυμπιακό όχι φυσικά για κέρδος, 
αλλά για να περάσει ένα λαϊκό προφίλ και να ασχολούνται ακόμη και 
οι δημοσιογράφοι μαζί του, μόνο για τα αθλητικά, αφήνοντας στην 
άκρη τις δραστηριότητές του με τις κρατικές συμβάσεις!

Οι εταιρείες του Ιντρακόμ και Ιντρασόφτ συνήψαν συμφωνία με το 
δημόσιο για την 5ετία 1998-2002 222,7 δισ. δρχ. για την ολοκλήρωση 
ψηφιακοποίησης του Ελληνικού τηλεποικοινωνιακού δικτύου!
ΠοιέςΠοιές άλλες εταιρείες πήραν μέρος στο διαγωνισμό, σε ποιούς 
ανήκαν, φύγανε μόνες τους ή παρέμειναν και "έχασαν" και με το 
"αζημίωτο";

H προεδρία του Ολυμπιακού επίσης είναι μια πολύ ωραία κάλυψη για 
"συχνωτισμό" με πολιτικά πρόσωπα "φανατικούς" του αθλήματος!
Ο Λιάπης ήταν άτσαλος!

ΤέΤέλος κάποτε πρέπει να ξεπεραστεί η γελοία δικαιολογία των 
πολιτικών ότι δεν πιέζουμε τους επιχειρηματίες μήπως και πάνε 
αλλού!

Που θα βρούν χώρα με τέτοιες κυβερνήσεις;

Αθηναίος (hp://blogathinaios.blogspot.com)

Ubuntu 8.04.1 released
Εγινε διαθέσιμη η αναμενόμενη έκδοση συντήρησης της τελευταίας έκδοσης του Ubuntu, η οποία ως LTS  θα 
υποστηρίζεται μέχρι το 2011 για την desktop έκδοση και μέχρι το 2013 για την έκδοση για server.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε εδώ και τα πακέτα για τις δημοφιλέστερες παραλλαγές Ubuntu / Kubuntu 
βρίσκονται αντίστοιχα εδώ και εδώ.

Οσοι έχουν ήδη εγκατεστημένο το 8.04 δεν έχουν παρά να περιμένουν τα αυτόματα update από το σύστημα.

από από το hp://linuxologos.wordpress.com
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από το http://www.epikairo.gr

Η Ελλάς καλωσορίζει 
τη γενιά των 
700 ευρώ

Γράφει ο Αντώνης-Μάριος Παπαγιώτης 
στο hp://press-gr.blogspot.com

ΒαριέΒαριέμαι να γράψω για την Siemens. Κουράζομαι να ακούω κυκλωτικές 
συζητήσεις, όταν όλοι οι αμερόληπτοι μετέχοντες ψάχνουν 
απεγνωσμένα να βρουν το χορηγό τους και ενίοτε όλο και από κάποιον 
δάκτυλο θα ευεργετηθούν. «Οταν τα αθέατα γίνονται προφανή, δεν 
μπορείς να επιστρέψεις στην άγνοια». 
ΟΟταν ο Ομπάμα ζητάει δημόσια από τους χρηματοδότες του να 
στηρίξουν οικονομικά τη Χίλαρι, εμείς μιλάμε για το αυτονόητο. 
Σύμφωνα με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις, οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί της πρώην πρώτης κυρίας ανέρχονται σε 10 εκατομμύρια 
δολάρια και είναι το μεγαλύτερο χρέος στην ιστορία των αμερικανικών 
προκριματικών εκλογών.
ΟΟπως πληροφορεί ο αγαπημένος Νίκος Δήμου στην LIFO (τρέχων 
τεύχος, σελ. 29), στην επίσημη βιογραφία του Μποδοσάκη 
αναγράφεται: «Το 1921, ο Μποδοσάκης ενίσχυσε τον Λαμπράκη με το 
σεβαστό ποσό των 4000 χρυσών λιρών για να εκδώσει μία βενιζελική 
εφημερίδα στην Αθήνα.». Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν κάθε 
εφοπλιστής και επιχειρηματίας εκδώσει την βιογραφία του. Λησμονούν 
όλοι τους το σεφερικό, «το ζήτημα δεν είναι να μου πεις τι πρέπει να 
φάφάω για να γίνω βασιλιάς, αλλά τι θα γίνω τρώγοντας μπομπότα;». 
Ο Λιαντίνης στα «Ελληνικά» γράφει κάπου για την πολιτική συνείδηση, 
σεμινάριο της οποίας κανείς πολιτικός δεν έχει περάσει: «Για να 
αποχτήσει κανείς πολιτική συνείδηση, βασιλικός παιδαγωγός, 
Αριστοτέλης δάσκαλος Αλεξάνδρου δηλαδή, θα του σταθεί το 
προσωπικό του αναμέτρημα με τα πολιτικά και τα ηθικά προβλήματα. 
Κερδίζεις με τον τίμιο ιδρώτα σου το ψωμί σου; Μήπως εκεί που πρέπει, 
αντί να σέβεσαι προσκυνάς; Μήπως εκεί που δικαιούσαι, αντί να ζητάς, 
ζηζητιανεύεις; Μήπως εκεί που οφείλεις, αντί να δίνεις σφετερίζεσαι; Και 
ακόμη, κρίνεις όταν κρίνεις; 'Η εγκρίνεις τα κατακριτά, και κατακρίνεις 
τα έγκριτα; Εάν είσαι κάτοχος ενός αξιώματος, μήπως ανταλλάζεις την 
ωραία ευθύνη με το γελοίο τύφο σου; Ούτε να βλέπεις τον παπά από τα 
ράσα του. Γιατί υπάρχουν βασιλιάδες από κουρέλια, και ιδιοχτήτες 
κοπριάς, λέει ο Σαίξπηρ.». 
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Την προηγουμενη εβδομαδα (25/6-1/7/2008) με ευθύνη του 
υπουργείου Αμυνας, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα μία άσκηση επί 
χάρτου, με αντικείμενο το «χειρισμό κρίσεων», με την επωνυμία «CMX 
09» και ένα διεθνές συνέδριο «χειρισμού κρίσεων», με την επωνυμία 
«ΑΘΗΝΑ 2008».

ΤιΤι σχεση εχουν ομως οι παραπανω ασκησεις, με τη στρατιωτικη ασκηση 
Ελλαδας και Ισραηλ Glorious Spartan, που πραγματοποιηθηκε σε 
Ελληνικο εδαφος στις αρχες Ιουνιου και στοχο ειχε την προετοιμασια 
των Ισραηλινων στρατιωτικων δυναμεων, για την επιθεση που 
ετοιμαζουν μαζι με το ΝΑΤΟ, μετα τις Αμερικανικες εκλογες,εναντιον 
του Ιραν;;;

ΗΗ Κυβερνηση και ο ιδιος ο πρωθυπουργος, γιατι δεν εχει προβει μεχρι 
τωρα σε δηλωσεις, αναφορικα με την σταση που θα κρατησει η Ελλαδα, 
στον επικειμενο πολεμο, μεταξυ ΝΑΤΟ και Ιραν;

ΠΡΕΖΑ TV | http://prezatv.blogspot.com | 5-7-2008

Πρίν από 28 περίπου χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ( 1980-1981) 
καταστράφηκαν ολοσχερώς από εμπρησμούς και ποτέ δεν 
ξαναλειτούργησαν έξη πολυκαταστήματα και ένα στον Πειραιά!

-ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ (Αιόλου)
-Κ.ΜΑΡΟΥΣΗ(Αιόλου)-
-ΑΤΕΝΕ(Σταδίου)
-ΔΡΑΓΩΝΑΣ(Αιόλου)
-ΚΛ-ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ(Πλατεία Κοτζιά)
-ΜΙΝΙΟΝ(Πατησίων)
-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ(Πειραιά).

Ευθύνονται για τους εμπρησμούς κάποιες τρομοκρατικές 
οργανώσεις της εποχής.
Γιατί το έκαναν; Κάποιες προκηρύξεις "ενάντια στη 
πλουτοκρατία" και κάτι άλλες μπαρούφες!
ΑυΑυτά τα καταστήματα απασχολούσαν πολύ κόσμο και όχι 
ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, σπάνιο για την εποχή μας που 
"σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν".
Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους έμειναν μέχρι το τέλος 
στο ταμείο ανεργίας, γιατί οι πολυεθνικές που αντικατέστησαν 
τα καμμένα, ήθελαν νέο αίμα με φτηνό αντίτιμο! Οι 
προμηθευτές έπαθαν σοβαρές ζημιές!

ΟιΟι επιχειρηματίες που καταστράφηκαν ήταν Ελληνες με όλα τα 
ελαττώματα του εργοδότη, αλλά με ένα μεγάλο προτέρημα, 
είχαν "μπέσα".
Απασχολούσαν άτομα για πολλά χρόνια και έφευγαν μόνο για 
σύνταξη. Επαιρναν στις δουλειές και τα παιδιά τους και πολλές 
φορές ολόκληρες οικογένειες δούλευαν στον ίδιο χώρο!
ΔενΔεν ήταν ανοιχτοχέρηδες έδιναν πάντοτε παραπάνω από τις 
συμβάσεις και πολλές φορές βοηθούσαν σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης τους εργαζόμενους!

Συνεργάστηκα με όλους και τους γνώρισα προσωπικά, αν και 
ήμουν σε νεαρή ηλικία.

Οι εταρείες χοντρικής πώλησης τότε δεν ήταν 
πολλές οπότε είχες την προσωπική επαφή με τους 
ίδιους για τις αρχικές συμφωνίες. Δεν θα αναφερθώ 
ονομαστικά στους επιχειρηματίες, άλλοστε κάποιοι 
έχουν φύγει.

Γιατί καταστράφηκαν αυτές οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις;
ΓιαΓια να έρθουν οι Πολυεθνικές να προσλαμβάνουν 
νέους με ημιαπασχόληση και διδακτορικά, να 
αισχροκερδούν, να υπάρχουν καρτέλ, να πουλάνε 
επικίνδυνα προϊόντα να....να...να....
Οχι δεν αισχροκερδούσαν τότε τουλάχιστον σε 
αυτόν το βαθμό.
ΥπήΥπήρχε έλεγχος. Οι εταιρείες χοντρικής έπαιρναν 
ειδική άδεια από το ΕΒΕΑ για να αυξήσουν τιμές σε 
οποιοδήποτε προϊόν με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.
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Όχι ένας ούτε δύο αλλά πάνω από 20 δημοσιογράφοι είναι στην λίστα της siemens! 
Όπως αποκάλυψε χθες το troktiko στην λίστα είναι και δημοσιογράφοι ανάμεσα τους και 
γνωστοί που έπαιρναν χρήματα από την εταιρεία για να βγάλουν το καλό πρόσωπο της 
εταιρείας προς τα έξω. Ήταν και άλλοι που ο σκοπός που ήταν στην siemens ήταν λόγω των 
καλών δημοσίων σχέσεων που είχαν και θα εξυπηρετούσαν την εταιρεία. Λειτουργούσαν σαν 
γραφείο τύπου. Που είναι όλοι αυτοί και πότε θα βγούνε στην φόρα τα ονόματα τους; Έτσι 
ξεκίνησε η ιστορία και με τους πολιτικούς. Αργός θάνατος.

Πάνω από 20 δημοσιογράφοι στην λίστα της siemens

Ένας απο τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της τηλεόρασης (ασχολείται με πολιτικό αλλά 
κάνει και άλλα θέματα) που τον βλέπουμε συχνά-πυκνά στα παράθυρα ήταν στα pay roll της 
siemens. O ίδιος γιατί δεν βγαίνει να το πει, πριν το όνομα του κάνει περατζάδα; Ή μήπως 
νομίζει ότι θα έχει συναδερφική αλληλεγγύη; Τελείωσαν τα ψέματα. Ο δημοσιογράφος είναι σε 
ιδιωτικό κανάλι και πρόσφατα είχε αναφερθεί το όνομα του σε μια ιστορία. Στο τσακ είμαστε 
να μην πούμε το όνομα του. Είχε κάποια σχέση και με τα c4i; Τι γίνεται ρε παιδιά;
ΤιΤι δουλειά έχει ένας δημοσιογράφος να πάει να πληρώνεται από μια εταιρεία όταν δεν είναι 
αποκλειστικής απασχόλησης; Και αν δεν είναι μεμπτό γιατί δεν βγαίνει να δώσει εξηγήσεις 
όπως ζητάει ο ίδιος απο τους άλλους; Η περιοχή απο όπου είναι βγάζει και μεγάλους 
στιχουργούς. Τον γίγαντα που έχει κάνει και ...ομάδα φίλων(για τον στιχουργό μιλάμε).

Γνωστός δημοσιογράφος στα pay roll. Αλλά πολύ γνωστός

Γράφει ο Γ. Αχιλλέως στο http://press-gr.blogspot.com

Θέλω να σχολιάσω το θέμα του Κτηματολογίου και συγκεκριμένα το ποσόν που οφείλει να 
πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης για να καταγράψει τα ακίνητα του στην εν λόγω υπηρεσία (εταιρεία 
ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου). 
ΣύμφωναΣύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, ο κάθε ιδιοκτήτης οφείλει να πληρώσει το 1 τοις χιλίοις της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που θέλει να εγγράψει. Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, ένα 
ακίνητο για παράδειγμα που καταγράφεται στο Κτηματολόγιο συνοδεύεται από ένα συμβόλαιο και 
από κάποια γεωμετρικά στοιχεία για τα όρια του τα οποία και διατηρούνται σε κάποια βάση 
δεδομένων της υπηρεσίας. Η υπηρεσία έχει καταμετρήσει τα όρια του ακινήτου και τα έχει 
καταχωρήσει. Η μέτρηση αυτή έχει γίνει με κάποια ακρίβεια η οποία νομίζω είναι περίπου η ίδια για 
την επικράτεια. Δεν πιστεύω ότι κάποιες περιοχές είναι σε πιο προνομιακή θέση από κάποιες άλλες. 
ΕάνΕάν λοιπόν για παράδειγμα υπάρχουν δυό στρέμματα στην Εκάλη και δυό στρέμματα στην 
"Κωλοπετινίτσα". Η οφειλή της Εκάλης είναι σαφώς αρκετές φορές πολλαπλάσια της 
"Κωλοπετινίτσας". Έχω την αφελή εντύπωση όμως ότι ο "κόπος" του Κτηματολογίου, η ακρίβεια με 
την οποία θα λειτουργήσει, οι παροχές προς τις δύο ιδιοκτησίες, ο χώρος μνήμης που θα απαιτηθεί 
στον Η/Υ του για να διατηρεί τα στοιχεία των δύο ιδιοκτησιών είναι τα ίδια. 
ΓιατίΓιατί νομίζετε ότι η Εκάλη πρέπει να πληρώσει αρκετές φορές πολλαπλάσια οφειλή στο 
Κτηματολόγιο Α.Ε.; Τίθεται θέμα είσπραξης με έμμεσο τρόπο φόρου; Επιτρέπεται μια υπηρεσία του 
δημοσίου με ιδιωτικού δικαίου κριτήρια και "μισθούς" να εισπράττει φόρους; Ίσως να μην έχω 
καταλάβει κάτι σωστά. Δεν έχω ακούσει να σχολιάζεται το θέμα αυτό. Ίσως να χρειάζεται 
περαιτέρω διερεύνηση.
(σημ. δεν έχω σχέση ούτε με την Εκάλη ούτε με την "Κωλοπετινίτσα", τα χρησιμοποιώ για να θέσω το θέμα)

Τα παράδοξα του Κτηµατολογίου...



σελίδα 12



σελίδα 13

από το http://somethingdigital.blogspot.com

Αν τα blogs και τα podcasts είναι το παρόν, τα vidcasts είναι σίγουρα το 
μέλλον. Αυτή τη στιγμή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, αντικαθιστούν τα 
παραδοσιακά μέσα με το θαυμαστό κόσμο του internet και των Web 2.0 (ή 
New) Media. Έχουμε νέους διαμορφωτές γνώμης, αφού ο κάθε Νίκος, 
Παναγιώτης ή Κώστας, μπορεί πλέον να λέει την άποψή του, ελεύθερα και 
απεριόριστα. Και αν αμαυρώθηκε για λίγο χρόνο η εικόνα των blogs, και 
πολεμήθηκε από τα παραδοσιακά μέσα, έγινε για ένα λόγο: Πήγαν οι 
παπαραδοσιακοί δημοσιογράφοι να μετατρέψουν τη μπλογκόσφαιρα σε 
παραμάγαζό τους. Φυσικά όμως, πάντα υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις: 
Κάποιοι παραδοσιακοί δημοσιογράφοι συμμορφώθηκαν με τους 
άγραφους κανόνες και για αυτό και συνεχίζουν ακόμη με αυτό.
Στην εποχή λοιπόν που η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη, έρχεται ένα νέο site, 
από πραγματικούς bloggers, να καλύψει το κενό στις διαδικτυακές 
εκπομπές. Το BlogChannel.gr, θα παρέχει στο κοινό καθημερινά νέες 
εκπομπές, δημιουργημένες από μερικούς από τους διασημότερους 
Έλληνες bloggers, καλύπτοντας μία αρκετά μεγάλη θεματολογία, από 
τεχνολογία μέχρι τον καιρό (που λέει ο λόγος…!!).
ΜΜάλιστα, οι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες και για download, λόγω και του 
μικρού μεγέθους τους. Όνειρό μας, είναι κάποια μέρα, να γίνει ο σταθμός 
ένας από τους πρώτους διαδικτυακούς προορισμούς των Ελλήνων για 
ψυχαγωγία αλλά και ενημέρωση, ενώ ελπίζουμε πως κάποια μέρα, μία 
μεγάλη μερίδα του κόσμου, πηγαίνοντας το πρωί στη δουλειά του με το 
μετρό, θα παρακολουθεί από το κινητό της, τις εκπομπές του σταθμού…!!
ΕΕλπίζουμε σε στήριξη και συμμετοχή από όλους, για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το info@blogchannel.gr.

Φιλικά, η ομάδα ανάπτυξης του BlogChannel.gr
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από το http://nefelikas.wordpress.com
ΠαλιάΠαλιά είχε ξεγελάσει έναν κύκλωπα. Τιμώρησε την κτηνώδη αλαζονεία του και τις κανιβαλικές του 
διατροφικές συνήθειες, μεθώντας τον με άκρατο οίνο και μπήγοντας του ένα πυρωμένο παλούκι στο 
μοναδικό του μάτι. Ουρλιάζοντας από τον πόνο, ο φουκαράς ο Πολύφημος καλούσε σε βοήθεια τα αδέλφια 
του να έρθουν να εκδικηθούν για το κακό που τον βρήκε. «Πώς λέγεται αυτός που σε τύφλωσε;» τον 
ρωτούσαν οι υπόλοιποι κύκλωπες που είχαν μαζευτεί έξω από τη σπηλιά του. «Κανένας!» έσκουζε ο 
Πολύφημος, προκαλώντας τον χλευασμό τους και γλιτώνοντας το τομάρι του πονηρού Οδυσσέα και των 
τρομοκρατημένων συντρόφων του.

ΣήμεραΣήμερα πρωταγωνιστεί στις τηλεοπτικές δημοσκοπήσεις, ως ο καταλληλότερος να καθαρίσει τον τόπο από 
τη διαφθορά, ο ικανότερος να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, αυτός που η κοινωνία εμπιστεύεται για να 
την οδηγήσει έξω από τη σκοτεινή σπηλιά του γίγαντα που τρώει τα παιδιά της. Ο Κανένας. Αυτός που θα 
θέλαμε να μας κυβερνάει. Κάποιος με πλαστή και απροσδιόριστη ταυτότητα, που μια μέρα θα πετάξει τα 
κουρέλια του ζητιάνου από πάνω του για να εξοντώσει τους άπληστους μνηστήρες με τα θανατηφόρα βέλη 
του. Χωρίς έλεος. Χωρίς πάθος. Σιωπηλά.

ΈχειΈχει μάθει πια ο Κανένας από το πάθημα του φιλόδοξου Οδυσσέα, που βιάστηκε να εξασφαλίσει την 
υστεροφημία του μόλις πίστεψε ότι το πλοίο του έχει ξεφύγει από τα βράχια που εκτόξευε ο τυφλωμένος 
γιος του Ποσειδώνα. Αν και στο κάτω-κάτω, τότε υπήρχε μια σοβαρή δικαιολογία, καθώς δεν είναι και μικρό 
κατόρθωμα να κατατροπώνεις έναν κύκλωπα – ακόμα κι αν έτσι προκαλείς την οργή των θεών. Ένώ 
ξεπαστρεύοντας σχεδόν μηχανικά μια αγέλη κακομαθημένων πλουσιόπαιδων, κανένας δεν θα έχει λόγο να 
νιώθει αρκετά περήφανος ώστε να θέλει να διατυμπανίσει το όνομα του.
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από το http://sebastien20.wordpress.com




















