
4th Writing Contest of the Silk-Road 

Universities Network WRICOS 2020 

Προς τις Γραμματείες 

όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ 

Κοινοποίηση: 

- AUTH - news 

- AUTH - facebook 

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της, από 

το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος. 

Αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διεθνούς διαγωνισμού συγγραφής ποιήματος με 

τίτλο: "The Wisdom of The Silk Roads for the Survival of Civilizations" και διεθνούς 

διαγωνισμού συγγραφής έκθεσης με τίτλο: " The Silk Roads Reconnected" στο 

πλαίσιο του 4th Writing Contest of the Silk-Road Universities Network WRICOS 

2020, στον οποίο προσκαλούνται να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν να αντλήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία και τον δικτυακό τόπο: http://www.sun-

silkroadia.org  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 15η Μαΐου 2020. 

Στον νικητή του διαγωνισμού θα απονεμηθεί βραβείο και θα καλυφθούν όλα τα 

έξοδα συμμετοχής του (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή, περιηγήσεις) σε εκδήλωση 

απονομής, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να αποστείλουν την 

αίτηση συμμετοχής τους (επισυνάπτεται) στο sunofficialwricos@gmail.com με 

ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr). 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών και την ανάρτηση στις ανακοινώσεις 

του Τμήματός σας. 

H Προϊσταμένη                                                                                               

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

Ελένη Μπαξεβανίδου 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη 

  

Τηλ: + 30 2310 996742 

Φαξ: + 30 2310 991621 

Email: internat-rel@auth.gr 

http://international-relations.auth.gr/el 

From: WRICOS sunofficial [mailto:sunofficialwricos@gmail.com]  

Sent: Saturday, February 22, 2020 8:26 PM 
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To: AUTh International Relations Dept. <internat-rel@auth.gr> 

Subject: An Invitation to WRICOS 2020!   

Dear Dr. Helen Baxevanidou, 

On behalf of SUN, it is my sincere hope that you and your university are doing well. 

This is to announce that the 4th Writing Contest of SUN is now open for application. 

Attached, you may find the official invitation letter as well as the poster and the 

application form for WRICOS 2020. 

Thank you for your continued support. 

Regards, 

Marzieh Maddahi 

USSUN WRICOS Coordinator 

Συννημμένα:  

WRICOS 2020 application form.docx 

WRICOS 2020 Poster-1115-sns.pdf 

WRICOS Invitation Letter.pdf 
 

 

http://international-relations.auth.gr/el/node/2084 
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