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Θα γίνει ή δεν θα γίνει; Ιδού η απορία; Φέτος,
η Πολιτιστική Εβδομάδα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου έχει προγραμματιστεί να γίνει στη
Ρόδο. Όμως οι καταλήψεις διαρκείας στα
Tμήματα του πανεπιστημίου και οι χαμένες
εξεταστικές απειλούν να την τινάξουν στον
αέρα και να την ματαιώσουν.
Η Πολιτιστική Eβδομάδα είναι μια από τις
βασικές πολιτιστικές δραστηριότητες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γίνεται μεταξύ των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
οργανώνεται για πέντε μέρες, κάθε χρόνο σε
διαφορετική Πανεπιστημιακή Mονάδα, υπό
την αιγίδα του Πανεπιστημίου. Οι εκδηλώσεις
περιλαμβάνουν δραστηριότητες αθλητικές
(αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και
λοιπά) και πολιτιστικές (θεατρικές, μουσικές,
χορευτικές και άλλες εκδηλώσεις). Ο κυριότερος, βέβαια, σκοπός της Πολιτιστικής
Εβδομάδας είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές που σπουδάζουν στα 16 τμήματα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε πέντε νησιά του
Αιγαίου. Είναι μια ευκαιρία για γνωριμία, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα
θέματα που τους απασχολούν ανά νησί αλλά και συνολικά. Επίσης, οι φοιτητές
γνωρίζουν τις ομορφιές των νησιών του Αιγαίου, ενώ τα πάρτι και οι συναυλίες
δίνουν την ευκαιρία για διασκέδαση μέχρι το πρωί.
Για φέτος, λόγω της μεγάλης αναστάτωσης που έχει προκληθεί στον Πανεπιστημιακό
χώρο και του κινδύνου ματαίωσης της Πολιτιστικής, τα πράγματα είναι ακόμα
ανοργάνωτα. Στο γνωστό σας MyAegean εντούτοις, έχουν δημιουργηθεί διαφορά
topic όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε τα τελευταία νέα και τις σχετικές
φήμες που κυκλοφορούν και να κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Συγκεκριμένα τα
παρακάτω topic είναι ήδη ενεργά:
http://my.aegean.gr/politistiki2007: χώρος ειδικά αφιερωμένος για την ιστοσελίδα
της φετινής διοργάνωσης.
http://my.aegean.gr/web/forum-34.htm: Forum Πολιτιστικής 2007
http://my.aegean.gr/web/rdf-forums-poli2007.my: Ζωντανή Ενημέρωση μέσω
[Automated News RSS] Feeds
Αν δεν έχετε βαρεθεί να κάθεστε και θέλετε να διασκεδάσετε λίγο ακόμα, κάνοντας
ένα ωραίο ταξιδάκι στη Ρόδο, τότε μπείτε στα σχετικά topic και δηλώστε το παρόν
και τις απόψεις σας για την φετινή Πολιτιστική. Αν πάλι δεν σας ενδιαφέρει και
θέλετε επιτέλους να περάσετε κανένα μάθημα, τότε το μόνο που έχω να σας ευχηθώ
είναι καλή εξεταστική!
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