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Τα πασχαλινά νέα του MyAegean 

Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ 
30/3/2007  

Η γνωστή δική σας διαδικτυακή κοινότητα 
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
MyAegean, μετά από την αναβάθμιση της 
δικτυακής της πύλης τον προηγούμενο μήνα, 
επιστρέφει δυναμικά με νέες υπηρεσίες και 
νέες ιδέες. 

Πάσχα με το MyAegean 
Το MyAegean σας προσκαλεί στη συνάντηση 
μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου+ myAegean 
Δικτυακής Κοινότητας την Tρίτη 10/4 ή 
Tετάρτη 11/4, κατά τις 18.00, στην Αθήνα. 
Τόπος συνάντησης: στην έξοδο του Σταθμού 
«Θησείο» του Ηλεκτρικού.  
Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να 
επικοινωνήσουν άμεσα και να στείλουν με e-
mail ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 
(myaegean@aegean.gr), ώστε οι διοργανωτές 
να επικοινωνήσουν μαζί σας για τον τόπο και 
το μέρος. Επίσης στη διεύθυνση: 
http://my.aegean.gr/web/ftopict-426.html 
μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ή 
να γράψετε τις προτάσεις σας. 
Φέτος πέρα από τη συζήτηση θα γίνει και ένα 
μικρό παιχνίδι αυτογνωσίας-ασκήσεις 
δημιουργικότητας, για να ανακαλύψουν οι 
συμμετέχοντες τις δυνατότητές του καλύτερα 
και να βρεθούν δημιουργικές ιδέες για 
δράσεις και κινήσεις. Καλή συνάντηση, 
αγαπητό MyAegean, και σουβλίστε και κάνα 
αρνάκι επί της ευκαιρίας! 

MyAegean Photo Gallery 
Ύστερα από αρκετό καιρό εργασιών, προσαρμογών και δοκιμών από την Ομάδα 
Ανάπτυξης της δικτυακής πύλης του myAegean, πλέον μια νέα υπηρεσία-χώρος είναι 
διαθέσιμη για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο 
http://my.aegean.gr/web/gallery μπορείτε να βρείτε ένα μεγάλο και πλούσιο χώρο, 
στον οποίο μπορεί ο καθένας να ανεβάσει φωτογραφίες με στιγμιότυπα από 
καθημερινή ζωή στο Πανεπιστήμιο, από εκδηλώσεις και άλλα events.  
Δίνεται έτσι η ευκαιρία να διαμοιραστεί οπτικό υλικό καθιστώντας δυνατή την 
ανάδειξη δρώμενων (π.χ., ένα αρχείο με οπτικό υλικό από παλαιότερες Πολιτιστικές 
Εβδομάδες) από κάθε γωνιά του Πανεπιστημίου, αλλά και την αίσθηση της 
«γνωριμίας» με τους τόπους όπου υπάρχουν τμήματα ή όπου μπορεί κάποιος να 
βρεθεί! Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πως ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές 
φωτογραφίες, είτε από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες χώρες, είτε φωτογραφίες 
από τόπους που έχουν αναρτήσει παιδιά-απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, που 
βρίσκονται και σπουδάζουν στο εξωτερικό!  Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς και, 
επίσης, να στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στη σχετική κουβέντα: 
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http://my.aegean.gr/web/ftopict-59.html στην κατηγορία «Idea Pool» του Forum! 

Και στο YouTube! 
Τώρα και ένας νέος χώρος για βίντεο έχει σχηματισθεί και μεγαλώνει: το Γκρουπ 
«Aegean Uni» στο δημοφιλές site YouTube: http://youtube.com/group/AegeanUni. 
Ήδη υπάρχουν διάφορα βίντεο από την Πολιτιστική Εβδομάδα, κινητοποιήσεις αλλά 
και από Ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου! Καλούμε όλους να συμμετέχουν κι εκεί 
για να φτιάξουμε έναν ακόμη μεγάλο δικτυακό χώρο βίντεο και εκεί, για το 
Πανεπιστήμιό μας! 
Καλό Πάσχα, MyAegean. Συνεχίστε την καλή δουλειά και σύντομα όλο το Αιγαίο θα 
γίνει μια παρέα. 
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