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Πρώτη σελίδα

Στην Επικαιρότητα

Οικονομία

Αθλητικά

Φοιτητές

Τεχνολογία

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα ΔΗKTIKA

ΚΑΙΡΟΣ

Τέχνες&Ψυχαγωγία

Βιβλία

Κινηματογράφος

Εκδηλώσεις

Καλές Τέχνες

Μουσική

Γεύσεις

Αφιερώματα

Διαδρομές / Ταξίδια

Το ΓΙΑΤΑΚΙ

Ειδικές Ενότητες 

› Οδηγός Διαμονής 

› Lesvos GGUIDE 

 Στείλτο με Email      Εκτύπωση      Σχολιάστε το Μέγεθ

MY AEGEAN ΚΑΙ CONTRABADO  

Το ένα άνοιξε, το άλλο κλείνει…  

Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ 
11/3/2005  

Βίους αντίθετους ακολουθούν 2 διαδικτυακά 
περιοδικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το ένα, 
το My aegean  μετά από πολλούς μήνες 
σκληρής δουλειάς και προετοιμασίας άνοιξε 
επιτέλους τις πύλες του στο φοιτητικό κοινό 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και σας προσκαλεί 
να το επισκεφτείτε.  
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 07/03/2005 το πρωί 
το νέο site «άνοιξε τα φτερά του» και ήδη τα 
πρώτα νέα μέλη ήρθαν να προστεθούν στα 50 περίπου ήδη υπάρχοντα! Μπείτε, 
λοιπόν, στη σελίδα http://my.aegean.gr και γίνετε μέλη. Το site είναι υπέροχο και 
περιμένει τη δικιά σας συνδρομή, για να γίνει τέλειο, ώστε να μπορείτε να 
εκφράζετε δυνατά τις απόψεις σας.  
Από την άλλη πλευρά το περιοδικό Contrabado ακολουθεί μια αντίθετη πορεία, 
καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα διατηρηθεί μόνο το Forum του περιοδικού,  ενώ το 
ίδιο το περιοδικό θα παύσει να λειτουργεί, εκτός βέβαια αν κάποιος από εσάς 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα των φοιτητών και αποφασίσει να είναι αυτός που θα 
ανανεώνει το ηλεκτρονικό περιοδικό. Για να γίνεται εσείς ένας από αυτούς που θα 
σώσει το περιοδικό στείλτε mail στο silogos@ct.aegean.gr.   
Καλή τύχη και ελπίζουμε να έχει  εύρυθμη λειτουργία το My Aegean και ότι κάποιος 
θα βρεθεί, για να κρατήσει ζωντανό το contrabado! 

 

 

 
 

 

› SRCos
Αναφορ

› Το Πα
συναντ
Αγγελό

› Χάλκιν
Πανεπισ

› Μπλα

› Πήγαν
Πρόεδρ

› Με κά
κλήση 

› Κρίση

› Νίκη σ
τώρα ν

› Αποβα

› Με φό
αναθεώ

› Σε δυ

› «Στόχ
δυναμικ

• Ημερο

• το Αν

• οι Γελ

• ο Καιρ
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