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MyAegean LAST.fm: Μουσική δίχως όρια
Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ

25/1/2008

Το γνωστό MyAegean συνεχίζει να μας
εκπλήσσει και να μας προσφέρει νέες
υπηρεσίες και απολαύσεις, δίνοντάς μας,
αυτή τη φόρα με το LAST.fm, μουσική δίχως
όρια. Το LAST.fm αποτελεί ένα Music
Community, όπου ο καθένας ως
εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να δημιουργήσει
ένα προσωπικό μουσικό προφίλ και μέσα από
αυτό να ανακαλύψει άλλους «neighbours» με
παρόμοιες μουσικές προτιμήσεις, ανά τον
κόσμο! Στο «Group Radio» μπορεί κάποιος να
ακούσει τραγούδια και μουσική η οποία «αντλείται» από τα μουσικά προφίλ όλων
όσοι ανήκουν στο group! Μοιραστείτε τη μουσική που αγαπάτε σ’ ένα κοινόχρηστο
«Radio»! Κάντε join και ενημερώστε μας για το nickname σας στο LAST.fm για να
εισαχθείτε στο «AegeanUni-RADIO» Group!
Ακόμα, στην ιστοσελίδα: http://my.aegean.gr/web/radio.html μπορείτε να
ακούσετε τη μουσική που παίζει το AegeanUni-RADIO, καθώς και επιλεγμένα είδη
μουσικής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός σας. Τέλος, μπορείτε να
ακούσετε τα ραδιοφωνικά σποτάκια του MyAegean, όπως και να δημιουργήσετε κι
εσείς το δικό σας σποτάκι για το MyAegean και να το ανεβάσετε στην ιστοσελίδα. Η
μουσική μας ενώνει… και το MyAegean το κάνει πράξη.

Ειδικές Ενότητες

› 13ο Πρόγραμμα άσκησης για
όλους – Kινητική αναψυχή:
«Aγία Μαρίνα – Παναγία
Αμαλή»
› MyAegean LAST.fm:
Μουσική δίχως όρια
› Εξεταστική ώρα μηδέν!

› Πόλη «όμηρος» των rent a
car!
› Υφυπουργός… Παλλαϊκής
Αμυνας
› «Αρχιτέκτονες και
περιβαλλοντολόγοι… όλοι στα
ΠΣΕΑ»
› …και τηλεμαχία Βουνάτσου Βογιατζή
› Τα μέτρα για τα νοσήλια…
έφεραν παράπονα
› Σήμερα οι εκλογές για Ν.Ε.
και συνέδρους

› Οδηγός Διαμονής
› Lesvos GGUIDE

› 632 μαθητές στη μάχη των
εξετάσεων
› Τι άλλο θα σκαρφιστούν;
› Από την Κλειού στην Αγία
Παρασκευή

• Ημερολόγος
• το Ανέκδοτο της Ημέρας
• οι Γελoιογραφίες Σήμερα
• ο Καιρός Σήμερα
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