
 

 

  
 

 
 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ευρωκοινοβούλιο  

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

Εξαιρετικά εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτέλεσε η επίσκεψη που πραγματοποίησαν από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες 
και το Λουξεμβούργο επιχορηγούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 38 φοιτητές του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
εξασφάλισαν θέση για το ταξίδι έπειτα από τη συμμετοχή τους σε προσομοίωση εξετάσεων τύπου «EPSO» της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, όπου δοκιμάστηκαν οι δεξιότητές τους. 
 
Η ομάδα συνοδευόμενη από την κα Δώρα Λοϊζίδου, του Τμήματος Γαλλικών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών και την Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Δόξα Κωμοδρόμου, επισκέφθηκε αρχικά το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Εκεί η ομάδα φοιτητών και οι 
συνοδοί της συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν με τον Κύπριο Δικαστή, κ. Κωνσταντίνο Λυκούργο 
και  με τον επίσης Κύπριο Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., κ. Σάββα Παπασάββα. 
Και οι δυο Δικαστές ανέλυσαν τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου, τις ποινές προς τα 
κράτη μέλη, το πως αυτές επιβάλλονται, ποιες υποθέσεις θεωρούνται εξαιρετικά 
δύσκολες και συγχρόνως παρότρυναν τους φοιτητές να επιδιώξουν εργοδότηση στο 
Δικαστήριο της Ε.Ε. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και δικαστική 
ακρόαση ενώ ακολούθησε ενημέρωση από το Γραφείο Μετάφρασης και Διερμηνείας. 
 

Το πρόγραμμα της επόμενης 
ημέρας, περιελάβανε επίσκεψη 
στο Ευρωκοινοβούλιο και 
ενημέρωση από τη Μονάδα 
Επισκέψεων και Σεμιναρίων. Σε 
αυτό το σημείο, οι φοιτητές 
είχαν μια εποικοδομητική 
συζήτηση με τον Υπεύθυνο της 
Μονάδας κ. Γιώργο Στυλιανού 
για το ρόλο των θεσμικών 
οργάνων της Ε.Ε. Την ίδια μέρα η 

ομάδα συναντήθηκε επίσης με τους έξι κύπριους Ευρωβουλευτές, αναπτύσσοντας εποικοδομητικό διάλογο για θέματα που τους 
απασχολούν και τους προβληματίζουν, ιδίως μετά την πρόσφατη οικονομική ύφεση και τα προβλήματα ανεργίας στην Κύπρο. 
«Δύσκολη η παρούσα φάση για την Κύπρο μας», τόνισαν οι Ευρωβουλευτές, «αλλά οι πολίτες της έμαθαν να παλεύουν για μια 
καλύτερη πορεία. Οι νέοι, το μέλλον του τόπου είναι αυτοί που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν αυτό το αρνητικό κλίμα, μέσα από 
τις εμπειρίες και τις γνώσεις που θα αποκτήσουν εάν εργοδοτηθούν στην Ευρώπη», τόνισαν, αναλύοντας παράλληλα τις πολιτικές 
που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζοντας στην ηλικιακή ομάδα της νεολαίας, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται 
για τους νέους στον ευρωπαϊκό χώρο.  
  

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 

 

Τηλέφωνο: 22894304 
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Αργότερα ακολούθησε εγκάρδια συνάντηση με τον Αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στα Γραφεία της  
Ευρωπαϊκή Επιτροπής, κ. Χρίστο Ελληνίδη. Στο ερώτημα φοιτητή κατά 
πόσο μπορεί η τεχνολογία ν’ αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, 
ο κ. Ελληνίδης απάντησε ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, όχι όμως 
ν’ αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Η ομάδα επέδειξε ενδιαφέρον καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παρουσίασης των λειτουργών της Γενικής Διεύθυνσης 
Μετάφρασης που συνόδευαν τον Γενικό Διευθυντή, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην ιστορία του κ. Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος μιλά πέραν των 
40 γλωσσών. Μεγαλώνοντας, όπως είπε, στο Ρέθυμνο της Κρήτης και 
συναναστρεφόμενος με τουρίστες, είχε πάντα την περιέργεια να μάθει τις 
δικές τους ιστορίες ακούγοντάς τους. Με αυτή του την περιέργεια, 

υπογράμμισε χαρακτηριστικά, έριξε τοίχους ανάμεσα σε πολιτισμούς, κτίζοντας γέφυρες γλωσσικής επικοινωνίας, ικανοποιώντας 
έτσι και το μεγάλο του πάθος, την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 
 
Την  ακόλουθη μέρα, το πρόγραμμα περιελάβανε επίσκεψη στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου οι φοιτητές συζήτησαν με την Γενική 
Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού, κα Θέμιδα Χριστοφίδου ζητήματα που άπτονται του 
Προγράμματος «Erasmus+» όπως την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 
και τοποθετήσεις, το Erasmus Mundus, τις δράσεις Marie Curie, που όλα 
μαζί δίνουν σε περισσότερους από τετρακόσιες χιλιάδες ευρωπαίους τη 
δυνατότητα να σπουδάσουν, είτε να εργαστούν ως εθελοντές ή ερευνητές 
στο εξωτερικό.  
 
Στη συνέχεια την ομάδα φιλοξένησε στο επιβλητικό κτήριο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Justus Lipsius», ο 
Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Βελγική πρωτεύουσα, κ. Σταύρος Χατζηγιάννης, ο οποίος ανέλυσε το ρόλο που 
διαδραματίζει η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και κατ΄ επέκταση τα οφέλη που αποκομίζουν τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ένα πλούσιο πρόγραμμα από δραστηριότητες και επισκέψεις σε αξιοθέατα στη Βελγική πρωτεύουσα ενθουσίασαν τους νέους που 

συμμετείχαν στην όλη διοργάνωση. Μεταξύ άλλων ξεναγήθηκαν στην Αψίδα του Θριάμβου, την ιστορική πλατεία Grand- Place, την 

Πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, κ.ά. Η βελγική γαστρονομία, η μεγάλη ποικιλία βελγικής μπύρας, αλλά και οι σοκολάτες της 

περιοχής ήταν στο καθημερινό τους μενού. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν υπέρ του δέοντος ικανοποιημένοι από την όλη διαδικασία 

του ταξιδιού, για τα οφέλη που αποκόμισαν, τα χρήσιμα βιώματα που έζησαν από όλα τα πιο πάνω και ευχήθηκαν να τους δοθεί η 

ευκαιρία να συναγωνιστούν, κερδίζοντας άλλους ευρωπαίους πολίτες, όσον αφορά την εργοδότησή τους σε ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα. Τέλος, εξέφρασαν επίσης τις ευχαριστίες τους τόσο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύτιμη ευκαιρία που τους 

δόθηκε, αλλά και προς τις κυρίες Λοϊζίδου και Κωμοδρόμου, οι οποίες επιμελήθηκαν τόσο το έντονο πρόγραμμα που τηρήθηκε, 

όσο και για την καθοδήγησή τους σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό ταξίδι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


