
Άλλες ενδιαφέρουσες συνδέσεις

      
  
      To Σύνταγμα της Ελλάδας  Διαβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως ψηφίστηκε την 27η  Μαΐου 2008 από την  Η΄ Αναθεωρητική Βουλή. (Σε μορφή Word.  Επιλέξτε τον "Χάρτη εγγράφου", από το μενού "Προβολή",  για ευκολότερη ανάγνωση.)  
      Δήμος Αθηναίων  Το  επίσημο site του δήμου της Αθήνας  
      Συνήγορος  του Πολίτη   
      ΕΡΤ -ψηφιακό αρχείο  Το  ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ με πλούσιο υλικό  
      Ψηφιακή Ελλάδα  οι  περισσότερες on line  υπηρεσίες του Δημοσίου (ΚΕΠ,  αυτοδιοίκηση, πολιτισμός, παιδεία, ενημέρωση και άλλα πολλά)  
      Ε.Λ.Α.Κ.  Μάθετε για το  ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και κατεβάστε  ανοικτά προγράμματα (ελεύθερα και δωρεάν)  
      Οδηγός του Πολίτη  Όλες  οι χρήσιμες πληροφορίες που υπάρχουν στο ελληνικό Διαδίκτυο και που μπορούν να  κάνουν την καθημερινή μας ζωή λίγο πιο εύκολη. Από το in.gr  
      Το Χαμόγελο  του Παιδιού  Σύλλογος για την προστασία και  τα δικαιώματα του παιδιού  
    
  τα νεοκλασικά της Αθήνας  Βίντεο  από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, βραβευμένο με το βραβείο Κριτικών στο  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1980)  
      ταχύτητα  internet  Μετρήστε την ταχύτητα της σύνδεσής  σας.  
      εξάντας  Δείτε τα ντοκυμαντέρ  και τις ταινίες του Γιώργου Αυγερόπουλου  
      ημερολόγιο εκδηλώσεων  Τι εκδήλωση γίνεται και πού, σε όλη την Ελλάδα.  
      εκδηλώσεις  Οδηγός για  τις δωρεάν εκδηλώσεις της Αθήνας.  
      καιρός  Δείτε τον καιρό  στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο (προγνώσεις, κλίμα, στατιστικά,  κλπ.).  
      διηνεκές ημερολόγιο  Βρείτε τι  μέρα είναι, οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ των ετών 1801 και  2036!  
      η ώρα στον κόσμο  δείτε τι ώρα  είναι αυτή την στιγμή στις άλλες πόλεις του κόσμου  
      ημερολόγιο  Δείτε την ημέρα  που σας ενδιαφέρει για όποιο έτος θέλετε (ακόμα και το 3000  μ.Χ.!!!)  
      χρονολόγιο  Σαν  σήμερα...  
      παγκόσμιες ημέρες  Δείτε τις παγκόσμιες ημέρες για όλο τον χρόνο και διαβάστε πληροφορίες γι'  αυτές.  
      αποφθέγματα  Σας  αρέσουν τα αποφθέγματα; Τότε αυτή η σελίδα είναι για 'σας!  
      μετατροπές  Μετατρέψτε τα  διάφορα μεγέθη (μήκος, όγκος, εμβαδόν, ενέργεια, θερμοκρασία, κλπ.) σε όλες τις  μονάδες μέτρησης.  
      νομικός οδηγός On line νομικό βοήθημα, για όσους έχουν τέτοιου είδους απορίες  ή προβλήματα  
      asxetos.gr  Πλήρες site  και... καθόλου άσχετο!  
      περιοδικό national  geographic   
      περιοδικό Life  Φωτογραφικό αρχείο τευχών του περιοδικού Life, από το 1860 έως το  1970.  
      περιοδικό  αθηνόραμα  πληροφορίες για σινεμά, θέατρα,  εκδηλώσεις, κέντρα διασκέδασης, κλπ.   
      Θεσσαλονίκη  Ιστότοπος  για την Θεσσαλονίκη (για τους φίλους μας από την βόρεια  Ελλάδα).  
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Άλλες ενδιαφέρουσες συνδέσεις

      Θεσσαλονίκη  Η Θεσσαλονίκη του  1900-1930, μέσα από το υψηλής αισθητικής site  του  Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)  
      διαβατήριο  ηλεκτρονικό  περιοδικό για τους μετανάστες  
      streetpanthers.gr Επειδή οι πεζοί πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε πιο  αποφασιστικά τα δικαιώματά μας στην πόλη!  
      podilates.gr  Γι'  αυτούς που αγαπούν το ποδήλατο!  
      ΠΕΖΗ  Κίνηση πολιτών για τα  δικαιώματα των πεζών  
      ο κόσμος σε  φωτογραφίες  Φωτογραφίες από όλα τα μέρη του  κόσμου  
      ταχυδρομικοί  κώδικες  Βρείτε τους Ταχυδρομικούς Κώδικες  για οπουδήποτε στην Ελλάδα  
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http://www.creativegate.eu/thessaloniki/
http://www.diavatirio.net/diavat/news.php
http://www.streetpanthers.gr/
http://podilates.gr/
http://www.pezh.gr/
http://www.twip.org/
http://www.postal.gr/

