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MYaegean MEETINGS at Athens! 

Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ 
21/12/2007  

Η δραστηριότητα MYaegean προσκαλεί όλους 
όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν το παρών στην 
καθιερωμένη πλέον συνάντηση γνωριμίας και 
συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις 
διακοπές των Χριστουγέννων 2007 στη 
γιορτινή Αθήνα. Το πρώτο meeting 
πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Δεκεμβρίου, και 
το επόμενο είναι προγραμματισμένο για τις 28 
Δεκεμβρίου. Τόπος συνάντησης Σταθμός 
ΘΗΣΕΙΟ του Ηλεκτρικού. Ώρα: κατά τις19.00 
το απόγευμα   
Τα MYaegean MEETINGS αποτελούν μια ιδέα 
για άμεση συνάντηση των μελών του ιστοτόπου κι άλλων ενδιαφερόμενων. Και όπως 
επισημαίνει στο σχετικό topic: http://my.aegean.gr/web/ftopic-660-days0-orderasc-
0.html o Inertia: «Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές για τον οποιονδήποτε! Μπορεί να 
είναι μέλος του ΜΥ, μπορεί να είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να μην έχει τύχει 
να γραφτεί στο ΜΥ, ή μπορεί να είναι κι άλλος οποιοσδήποτε. Τα meetings έχουν το 
χαρακτήρα της χαλαρής κουβέντας γύρω από διάφορα θέματα κι εμπειρίες των 
μελών, και στόχο έχουν να γνωριστούν τα «Αιγαιόπαιδα» (κι όχι μόνο), γιατί καλό το 
ηλεκτρονικό, αλλά η διαπροσωπική επαφή είναι ίσως πολύ σημαντική!  
Μεταξύ άλλων, ενδέχεται να συζητηθούν και ιδέες γύρω από την πορεία της ομάδας 
και άλλες προτάσεις/σκέψεις, αυθόρμητα, για την εξέλιξη την προσπάθειας και 
άλλες δραστηριότητες...  Τα MYaegean MEETINGS μπορούν ίσως να αποτελέσουν 
αφορμή για νέες φιλίες, αλλά σίγουρα, το ότι θα γίνουν συζητήσεις για τις εμπειρίες 
του καθενός στην φοιτητούπολή του, είναι ένα μεγάλο, πιο άμεσο βήμα προς την 
ενίσχυση της «ενιαίας "αιγαιακής" κουλτούρας» όπως λέμε. Επικοινωνία για 
περισσότερες πληροφορίες στο: email: myaegean@aegean.gr και στο τηλέφωνο: 693 
66 86 311 
Be There! 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

› Imagine Cup 2008: 
Φοιτητικός διαγωνισμός με 
θέμα το περιβάλλον 

› MYaegean MEETINGS at 
Athens! 

› Καλά Χριστούγεννα σε 
όλους! 

› Τμήμα της αρχαίας 
νεκρόπολης στο λεσβιακό φως 

› Νέο «ΟΧΙ» στο ασφαλιστικό 

› Η γραφειοκρατία «τρώει» 
την υγεία 

› Παράταση στο… «σίριαλ» 
της ΑΕΝΑΛ 

› Μια ανάσα πριν το Εφετείο 

› Ρημάζει, παρά την 
πρωθυπουργική δέσμευση 

› Φουλάρουν για τις 
επιδοτήσεις του 2006 

› Φύκι «εισβολέας» στις 
θάλασσές μας 

› Κι αν τους κάτσει; 

• Ημερολόγος 

• το Ανέκδοτο της Ημέρας 

• οι Γελoιογραφίες Σήμερα 

• ο Καιρός Σήμερα 
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