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Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Οι Σουμάχερ από την Πάτρα

Σε... Μαρανέλο μετατρέπεται
σήμερα στις 12.30 ο
εξωτερικός χώρος του
Κεντρικού Γηπέδου
Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ για
να παρουσιαστούν τρία
μονοθέσια αυτοκίνητα
τύπου φόρμουλα, τα οποία
συμμετέχουν σε διεθνείς
διαγωνισμούς της Μ.
Βρετανίας, Γερμανίας και ΗΠΑ.
Αντί των οδηγών της
Φόρμουλα 1, Σουμάχερ,
Αλόνσο και...

Μάσα, θα δείτε πανεπιστημιακούς και φοιτητές, ερευνητές και τεχνικό προσωπικό του
Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων
και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που υλοποιούν και
συμμετέχουν στο Formula Student κατακτώντας μάλιστα και παγκόσμιες πρωτιές.

ΕΠΕΙ∆Η ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑ∆Α..

0 12KLike

Like 11 people like this. Be the first of your friends.

Comments

Post a new comment

3/6/2011 Οι Σουμάχερ από την Πάτρα | TreloK…

trelokouneli.gr/…/blog-post_731.html 1/7



ατροφή ακολουθεί η Κέλλυ Κελεκίδου

 Αναζήτηση

Name Email Website (optional)

Comment as a Guest, or login:

Displayed next to your comments. Not displayed publicly. If you have a website, link to it here.

Submit CommentSubmit Comment

<< Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση >>

Subscribe to None

στις 8:29 μ.μ.

Αρχική σελίδα

3/6/2011 Οι Σουμάχερ από την Πάτρα | TreloK…

trelokouneli.gr/…/blog-post_731.html 2/7



Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε η
Ντούβλη
Μια εφιαλτική νύχτα έζησε η
Μαριάννα Ντούβλη, τα
ξημερώματα της Παρασκευής,

όταν ένας... άγνωστος άνδρας την
ξυλοκόπησε μπροστά στα μάτια τ...

Ρίξε και εσύ μια κλωτσιά!!
Ετοιμάσαμε για εσάς, ένα πολύ
απλό και ταυτόχρονα
διασκεδαστικό παιχνιδάκι, έτσι για
να εκτονωθείτε!! Εσείς το μόνο

που πρέπει να κάνετε, εί...

O hi-tech παπάς..
Τέτοιο παπά δεν έχετε ξαναδεί..
Είναι χιλιόμετρα μπροστά απο
τους άλλους.. Ο λόγος;; ∆είτε!!

To ροζ βίντεο της Λόπεζ
Ανάρπαστο αναμένεται να γίνει
το ροζ βίντεο της Jennifer Lopez
το οποίο θα κυκλοφορήσει 14
χρονιά μετά την παραγωγή του

αφού ο πρώτος σύζ...

∆είτε τη νέα γυμνή
φωτογράφηση της Όλγας
Φαρμάκη!
Η Όλγα Φαρμάκη ανεβάζει τον
υδράργυρο στα ύψη! Το σέξι

μοντέλο πρωταγωνιστεί σε καμπάνια με
κοσμήματα και ποζάρει στον φακό γυμνή
φορώντας ...

Πρόσεχε λίγο ρε Pippa
Η Pippa Midletton, όπου σταθεί
και όπου βρεθεί, "αποζημιώνει"
τους paparazzi που την
κυνηγούν.. Σε πρόσφατη έξοδο

της, η αδελφή της ∆ούκισσα...

Ψεύτικο ή αληθινό;;
Ο Remi Gaillard έχει γίνει μόδα..
Αφού τον αντέγραψε ανεπιτυχώς
ο Μπέκαμ, σειρά παίρνει ο
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20χρονος μέσος της Τρόμσο, Ρεμί
Γιόχανσεν να μας ...

Jimena Sanchez… Ένα απλό,
καθημερινό κορίτσι!
Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα.
Η Jimena είναι ένα απλό κορίτσι
με προδιαγραφές μοντέλου όμως

που αρέσκεται στο να ποζάρει σχεδόν πάντα
με τ...

Παραλίγο να πέσει ξύλο στο
Σύνταγμα για τους
λαθρομετανάστες!
Απίστετα πράγματα. Κάποιοι
εξακολουθούν να μην

καταλαβαίνουν τι θα πει ελευθερία του
λόγου. Τι έγινε χτες το βράδυ στο
Σύνταγμα; Aποκαλύφθηκ...

Το Βατοπέδι έφερε τον
χωρισμο

Οι ζωές των ανθρώπων διασταυρώνονται
στιγμιαία. Αλλοτε δένουν
ταιριαστά σαν εκείνες ενός

άψογου χορευτικού ζευγαριού σε μακρύ,
ανεξάντλητο χ...

Recent activity

Harry Bikas shared Οι Σουμάχερ από την
Πάτρα · 6 hours ago

Ρίξε και εσύ μια κλωτσιά!!
779 people shared this.

46.319,34€ για κινητά τηλέφωνα του
Πάγκαλου
420 people shared this.

O hi-tech παπάς..
602 people shared this.

Σαν κυνηγημένοι τρέχουν οι βουλευτές
121 people shared this.

Θα μας πάρουν με τις πέτρες
57 people shared this.
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fimotro
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΩΤΗ
Πριν από 8 λεπτά

www.olympia.gr
Το Ισλάμ και η μαντάμ!
Πριν από 12 λεπτά

souita
ο ποντικός στο μπ@υρδέλο
Πριν από 13 λεπτά

friendshipiseverything.gr
Επιστρέφει το Playstation Network και
το PlayStation Store..
Πριν από 13 λεπτά

Το Πειραχτήρι | On Line Magazine
Εκπληκτική καλύβα στο βουνό (Photos)
Πριν από 14 λεπτά

Enimerwsi.com
Άστατος ο καιρός και τη Παρασκευή
Πριν από 14 λεπτά

Pikri-Sokolata
Moody’s: Προειδοποιεί με “μικρό ρίσκο
χρεοκοπίας” τις ΗΠΑ και με πιθανή
υποβάθμιση τράπεζες
Πριν από 14 λεπτά

kapistri.blogspot.com
∆άσκαλε, τι δίδασκες;
Πριν από 14 λεπτά

Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
ΚΑΡΕΚΛΑ για TV
Πριν από 14 λεπτά

TNSite
Γιατί πιέζουν μόνο την Ελλάδα για τα
χρέη της και όχι άλλες χώρες που
χρωστάνε περισσότερα;
Πριν από 14 λεπτά

VOLOSTV
Μείνατε από μπαταρία στο κινητό;
Πριν από 29 λεπτά

NewsVolos
Επίθεση με πέτρες, αβγά και γιαούρτια
Πριν από 34 λεπτά

a-pistefto
Ενας πύργος «φυλακίζει» την αιολική
ενέργεια ,
Πριν από 34 λεπτά

mikres epithimies
Τα πιο σούπερ χτενίσματα του
καλοκαιριού
1 ώρα πριν

Loutrakiblog©

Θέλεις να περάσεις όμορφα τον
ελεύθερο σου χρόνο; Έλα και παίξε
ποκερ στην μεγαλύτερη poker
κοινότητα του κόσμου. Παίξε texas
holdem και άλλα online παιχνίδια εύκολα
γρήγορα και με ασφάλεια.
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Ένας Αγανακτισμένος πολίτης του
Λουτρακίου ζητά:
Πριν από 2 ώρες

ΒΕΤ-οven
Προκριματικά Euro 2012
Πριν από 2 ώρες

Thessaloniki Nea
To Rapto.gr είναι εδώ, ενωμένο -
καραφλό
Πριν από 2 ώρες

ReporTer-Tv
Ο ΜΑΧ KEISER ΣΤΟ KONTRA CHANNEL.
Απίστευτη συνέντευξη
Πριν από 3 ώρες

ΠΑΠΑΤΖΗ∆ΕΣ
Η Ελλάδα στη φτώχεια, η Κομισιόν στη
χλιδή
Πριν από 3 ώρες

gkatzios
«Πλήρης ιδιωτικοποίηση, καθώς το
κράτος έχει αποτύχει ως επιχειρηματίας»
Πριν από 3 ώρες

ΑΕΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
Επίθεση με πέτρες και γιαούρτια κατά
του Πεταλωτή - ∆είτε VIDEO και
φωτογραφίες
Πριν από 4 ώρες

ZooM
Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από
τους Γερμανούς
Πριν από 4 ώρες

CLOPYPASTE
Ποιό είναι το εικονιζόμενο ζευγάρι (;)
Πριν από 4 ώρες

ArvilaTV | Funny Shit | ΑΡΒΥΛΑ TV
Ολόκληρο το Λεσβιακό Sex tape της Tila
Tequila...! (+18)
Πριν από 5 ώρες

ΕΓΕΡΣΙΣ2
Μαζί τα φάγαμε...Μαζί και τα 46.319€ για
κινητά του Θεόδωρου Πάγκαλου
Πριν από 5 ώρες
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ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV

06:15  Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι
Ψυχολογικό δράμα αμερικανικής
παραγωγής 2004.

07:10  Welcome 
∆ραματική ταινία γαλλικής παραγωγής
2009.

07:00  Πάνω στην ώρα 
Πρωινή ενημερωτική εκπομπή ελληνικής
παραγωγής 2009 - 2011

07:00  Καλημέρα Ελλάδα 
Καθημερινή ζωντανή ενημέρωση με τον
Γιώργο Παπαδάκη και τον Στρατή Λιαρέλλη.

07:00  Κοινωνία ώρα Mega 
Ενημέρωση για την τρέχουσα επ ικαιρότητα
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