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Επικοινωνία

· Email: motoselida@pathfinder.gr 
· PIM : 

Ενδιαφέροντα

∆έν έχουν δηλωθεί κατηγορίες
ενδιαφέροντος 

Οι αγαπηµένες µου διευθύνσεις

· H ιστοσελίδα µου
· Η ιστοσελίδα µου στον Pathfinder.
· hamomilaki.blogspot.com/ 
· motoselida.tripod.com/ 

Το ζώδιό µου:

·  Σκορπιός 

Προσωπικά στοιχεία

Avatar:

Pathfinder ID: motoselida 

Ονοµα Dimitris I. 

Tοποθεσία

Ηλικία: 42 

Οικ.κατάσταση: Καµία Απάντηση

Φύλο: 'Aνδρας

Απασχόληση:

Αγαπηµένες ασχολίες

∆εν έχουν δηλωθεί αγαπηµένες ασχολίες. 

Αγαπηµένα βιβλία

ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΟΝΕΣΚΟ 1912-1994 

Αγαπηµένοι δίσκοι

The Phantom Of The Opera 1986
The Wall (Pink Floyd) 

Τελευταία νέα

·  Στις 6 Σεπτεµβρίου άρχισε η περιπέτεια µε ήρωα τον 3 ετών υιό µου. Την 1 Νοεµβρίου
2004, αναγκάστηκα να τον παραδώσω στην ψυχικά ασθενή µητέρα του. Μέτα από
ασφαλιστικά µέτρα που έλαβε, και ψυχιατρική εξέταση, κρίθηκε καταλληλότερος γονέας. Μέτα
από πρόσφατη παιδοψυχιατρική εξέταση , κρίθηκε πως βρίσκεται σε "κρίσιµη κατάσταση για
την ψυχική του υγεία" , και "χρίζει παρακολούθησης για τουλάχιστον ένα χρόνο". Μετά από 4
(σχεδόν) χρόνια ΚΑΝΕΙΣ δεν µπορεσε να αποτρέψει ΤΙΠΟΤΑ. Πως φτάσαµε ως εδώ, ποιος
φταίει....... Υπάρχει ,λέει, δικαστική απόφαση που έκρινε την επιµέλεια , και τα δικαιώµατα
του παιδιού µου σταµάτησαν εκεί (λέω εγώ). 

Αγαπηµένη έκφραση

∆εν έχει δηλωθεί αγαπηµένη έκφραση. 

Σχόλια που έχουν γράψει οι άλλοι χρήστες

· Από τον/την achilleas_31 30/04/2008 09:06:22
Νοµίζω ότι θα σε ενδιέφερε το Pathfinder club 'Ώρα για διάλειµµα'.
Μπορείς να το δεις στη
διεύθυνση http://clubs.pathfinder.gr/fans2 όπου µπορείς να γίνεις και µέλος
αν θέλεις!

[ Περισσότερα (1) σχόλια ][ Αφήστε τα δικά σας σχόλια ]

Τελευταία ανανέωση: 22/7/2008 12:38.
Το προφίλ του χρήστη motoselida έχει δεχτεί 125 επισκέψεις
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