
ΘΕΜΑ: «Τριήµερο Συµπόσιο στο Graz της Αυστρίας για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση- 
επιδοτούµενη συµµετοχή φοιτητών». 
 
∆ιεξάγεται τριήµερο Συµπόσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (15-17 Μαΐου 2013), το οποίο 
διοργανώνει για όγδοη φορά ο Αυστριακός φορέας “Geist & Gegenwart” στο Graz της 
Αυστρίας. Προσκαλούνται να συµµετάσχουν σε αυτό φοιτητές από την Νοτιο-ανατολική 
Ευρώπη και την Αυστρία. 
 
Ο «διάλογος Geist & Gegenwart» του 2013, ο οποίος ξεκίνησε το 2005, ασχολείται µε τα 
προβλήµατα και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην πορεία της ενοποίησής της. 
 
Το φετινό θέµα του διαλόγου είναι «Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ποιο µέλλον θέλουµε;» 
Στο Συµπόσιο προσκαλούνται φοιτητές Πολιτικών Επιστηµών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Θετικών Επιστηµών, θεµάτων Πολιτισµού, όπως και ασχολούµενοι µε εκδοτικά θέµατα. Η 
συµµετοχή  τους είναι επιχορηγούµενη ως εξής: 
Οι φοιτητές θα τύχουν ελεύθερης εισόδου στο Συµπόσιο, θα φιλοξενηθούν για τρεις νύχτες 
(14-17 Μαΐου 2013) στο κάστρο Seggau, µε δωρεάν πλήρη διατροφή, και οι αλλοδαποί 
φοιτητές θα λάβουν βοήθηµα άπαξ έως € 30 µε επιταγή.   
 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υπογράψουν την ηλεκτρονική 
αίτηση συµµετοχής http://www.geistundgegenwart.at, την οποία θα πρέπει να αποστείλουν 
µαζί µε βιογραφικό σηµείωµα, βαθµολογία και µία παρουσίαση µιας (1) σελίδας µε θέµα 
«Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ελπίδες. Προκλήσεις». 
 
Το φετινό Συµπόσιο θα περιστραφεί γύρω από τα ερωτήµατα για το µέλλον της Ενωµένης 
Ευρώπης υπό το φως της σηµερινής οικονοµικής κρίσης σε πολλές χώρες-µέλη της, καθώς 
και υπό το κράτος επιστροφής του ευρωσκεπτικισµού στο κέντρο των συζητήσεων, στοιχεία 
που καθιστούν σήµερα τα ερωτήµατα πιεστικότερα για το ευρωπαϊκό µέλλον. ∆ηλαδή, 
θέλουµε Ενωµένη Ευρώπη ή όχι; Αν ναι, µορφές ενοποίησης και πρόοδος σε κάθε τοµέα 
ξεχωριστά. 
 
Οι αιτήσεις µε τα ως άνω δικαιολογητικά και την εισήγηση θα πρέπει να αποσταλούν 
απευθείας στο κέντρο Geist & Gegenwart  
Leonhardsrasse 59  
8010 Graz - Austria  
τηλέφωνο: +43 316 876 -1256 
fax: +43 316 876 –1404 
e-mail: info@geistundgegenwart.at 
http://www.geistundgegenwart.at  
Υπεύθυνη για την Ελλάδα: κα Birgit Kößler  
Η αίτηση µπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, όλα τα δικαιολογητικά οφείλουν, όµως, να 
αποσταλούν ταχυδροµικώς.  
 
Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής η 15η Μαρτίου 2013. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ειδοποιηθούν µε προσωπικό ηλεκτρονικό µήνυµα, µε την ολοκλήρωση 
της επιλογής από τον αυστριακό φορέα, κατά τις αρχές προσεχούς Απριλίου 2013. 
 
 
 
 


