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MyAegean Offline: Το περιοδικό των φοιτητών 

Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ 
18/5/2007  

Το διαδικτυακό στέκι όλων των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου το Myaegean είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη 
δημιουργία και το σχηματισμό μιας νέας 
ομάδας που σκοπό θα έχει την υλοποίηση 
ενός εντύπου περιοδικού σε τακτική βάση.  
Ξεκινάει, λοιπόν, στο πανεπιστήμιό μας μια νέα «Ομάδα Περιοδικού» ανοιχτή σε 
κάθε ενδιαφερόμενο/-η που θα ήθελε να συμμετέχει! Η Ομάδα Περιοδικού συνιστά 
μια συλλογικότητα ανθρώπων (φοιτητών και μη) που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, 
ανάπτυξη και υλοποίηση ενός περιοδικού νεανικού χαρακτήρα, με νέα από την 
καθημερινή ζωή των νησιών όπου βρίσκονται τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Στόχος είναι η διανομή του σε όλα τα τμήματα, αλλά και εκτός του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
Φιλοδοξία του MyAegean και του νέου αυτού περιοδικού είναι η ενίσχυση των 
δεσμών των τμημάτων αλλά και η ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο και τα δρώμενα, 
τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Αυθορμητισμός, μεράκι, 
καλή διάθεση και όρεξη είναι τα απαραίτητα για να συμμετέχει κανείς! Όσοι 
ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε με το MyAegean στο e-mail: periodiko@aegean.gr ή 
μπείτε στην ιστοσελίδα: http://my.aegean.gr/periodiko και διαβάστε τα τελευταία 
νέα σχετικά με το ΜyΑegean Offline.  
Το ΜyΑegean Offline είναι μια εξαιρετική αλλά και συνάμα δύσκολη προσπάθεια και 
χρειάζεται πραγματικά τη συνδρομή όλων σας. Μπείτε στο forum, διαβάστε, γράψτε, 
συμμετέχετε και βοηθήστε με το δικό σας τρόπο στη δημιουργία του ΜyΑegean 
Offline. Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας… 
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