European Contest for Young Scientists (EUSYS, https://eucys2017.eu/)
Το Λύκειο Αγίου Ιωάννη έλαβε μέρος στον 29ο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για
Νεαρούς Επιστήμονες (29th European
Union Contest for Young ScientistsEUCYS) που διεξάχθηκε από τις 22
μέχρι

της

27

Σεπτεμβρίου

στην

πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν,
αφού από τις δύο ομάδες που πήραν
την πρώτη θέση στον Παγκύπριο
Διαγωνισμό CYCYS η μία ομάδα
αποτελείτο από μαθητές του Λυκείου
μας. Την μία ομάδα αποτελούσαν η
Τελαμίτση Κατερίνα και η Ηλιοφώτου Αναστασία του Λυκείου μας, μαζί με την
Νικολάου Σαββίνα από το Λύκειο Αποστόλου Λουκά με υπεύθυνο καθηγητή
τον κύριο Νικόλα Νικολάου ενώ την δεύτερη ομάδα αποτελούσαν τρεις
μαθήτριες από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Η εργασία με την οποία συμμετείχαμε είχε ως τίτλο ''Μετεωρολογική
Παρατήρηση της κατακόρυφης δομής της Τροπόσφαιρας. Μελέτη, Εξήγηση
και Συμπεράσματα.'' Χρειάστηκε να μεταφράσουμε την αρχική εργασία στα
αγγλικά και η εξέταση από τους κριτές του διαγωνισμού στην Κύπρο αλλά και
στην Εσθονία ήταν επίσης στα αγγλικά.

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου μας
περίμεναν στο αεροδρόμιο του Ταλίν
οι εθελοντές οι οποίοι μας συνόδευαν
καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδίου.
Πήγαμε στο ξενοδοχείο και αμέσως
μετά στον χώρο του διαγωνισμού για
να στήσουμε το δικό μας χώρο και να
τοποθετήσουμε τις αφίσες μας. Τη
νύχτα πήγαμε στο πρώτο δείπνο το

οποίο διεξάχθηκε στο μουσείο Seaplane harbour όπου ασχοληθήκαμε με
διάφορες δραστηριότητες του μουσείου αλλά θαυμάσαμε και τη συλλογή
κατασκευασμάτων και αντικειμένων σχετικά με τη Ναυτιλία.

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιήσαμε το τραμ για να παρευρεθούμε
στην

τελετή

Έναρξης

του

Διαγωνισμού μια και η χρήση
δημόσιας

συγκοινωνίας

ήταν

δωρεάν

για

τους

όλους

συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
Στην τελετή έναρξης η υπουργός
παιδείας

και

πολιτισμού

της

Εσθονίας αλλά και διοργανωτές
του

διαγωνισμού

καλωσόρισαν
έδωσαν

στο

Ταλίν

μας
και

ομιλία. Επίσης είδαμε

τους κριτές του διαγωνισμού, οι
συμμετέχοντες παρουσιαστήκαμε κατά χώρα και ακολούθησε σόου από έναν
διάσημο μουσικό της Εσθονίας. Το απόγευμα εκείνης της μέρας ήταν η

πρώτη φάση του διαγωνισμού. Κάθε ομάδα στεκόταν στο δικό της χώρο και
περίμενε να τους επισκεφτούν κριτές για να συζητήσουν για το θέμα της
εργασίας της ομάδας. Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να μετακινούμαστε
στον χώρο και να γνωρίζουμε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και να
ανταλλάζουμε ιδέες, απόψεις σχετικά με τις εργασίες μας. Το δείπνο
διεξάχθηκε στο Energy Discovery Centre όπου παρακολουθήσαμε ζωντανά
εντυπωσιακά

σόου

σχετικά

με

τον

ηλεκτρισμό

και

όχι

μόνο.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου ξυπνήσαμε νωρίς, πήραμε το πρωινό μας στο
ξενοδοχείο και μεταφερθήκαμε με το τραμ στο κτίριο στο οποίο βρίσκονταν τα
περίπτερα όλων των διαγωνιζόμενων. Εκείνη τη μέρα υπήρχαν δύο φάσεις
του διαγωνισμού, μια πριν το μεσημεριανό γεύμα και μια μετά. Το απόγευμα
όσοι ήθελαν συμμετείχαν στον διαγωνισμό για κατασκευή του πιο ψηλού
πύργου που ισορροπούσε χρησιμοποιώντας μόνο καλαμάκια και κολλητική
ταινία. Ακολούθως πήγαμε σε ένα κοντινό κτίριο (Walter Zapp building atrium)
για να παρακολουθήσουμε μια διάλεξη. Τη διάλεξη μας παρουσίασε μία
φοιτήτρια του EMBL. Το βράδυ ακολούθησε δείπνο στο ίδιο κτίριο, όμως εμείς
μαζί με τους καθηγητές μας αποφασίσαμε να περπατήσουμε στην παλιά πόλη
του Ταλίν και να δειπνίσουμε σε ένα εστιατόριο στην πλατεία που σέρβιρε
παραδοσιακό φαγητό.

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου πήγαμε στο Space X για να διεξαχθεί η τέταρτη
φάση του διαγωνισμού το πρωί, και μετά το γεύμα η πέμπτη και τελευταία
φάση. Με τη λήξη αυτής της διαδικασίας νιώσαμε μια ανακούφιση διότι αυτό
σήμαινε ότι μας έμενε μία μέρα περίπου χωρίς άγχος και προετοιμασία για
τους κριτές. Μετά από αυτό ξεκολλήσαμε τις αφίσες από τo stand μας και
βοηθώντας η μία ομάδα την άλλη, μαζέψαμε όλα τα πράγματα μας και
αποχωρήσαμε. Στο KUMU Art Museum απολαύσαμε το βραδινό δείπνο όπως
επίσης και την περιήγηση στο μουσείο, όπου χωριστήκαμε σε ομάδες και
θαυμάσαμε έργα τέχνης από καλλιτέχνες της Εσθονίας από διάφορες εποχές.
Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα που θα ανακοινώνονταν οι νικητές του
διαγωνισμού στην τελετή βράβευσης. Πήγαμε με τα πόδια στον χώρο (Estonia

Concert Hall) γιατί ήταν κοντά από το ξενοδοχείο μας. Στο δρόμο βγάλαμε
αναμνηστικές φωτογραφίες με το τοπίο που ήταν γεμάτο δέντρα και όμορφο
γρασίδι. Στην τελετή βράβευσης είχαμε την τιμή να μας μιλήσει η πρόεδρος
της Εσθονίας όπως και άλλοι διοργανωτές αλλά και χορηγοί του διαγωνισμού.
Μία ομάδα από τύμπανα συγχρονισμένη με μια χορωδία που αποτελείτο
μόνο από μικρής ηλικίας αγόρια έπαιζαν κατάλληλα τραγούδια για κάθε
περίσταση. Έγινε ένα εντυπωσιακό σόου με χημικές ουσίες και φωτιές και
αμέσως μετά έγινε η απονομή των βραβείων τα οποία ήταν καταπληκτικά. Το
πόσο χαρήκαμε που βραβεύθηκαν άτομα με τα οποία είχαμε συνδεθεί είναι
απερίγραπτο. Ακολούθησε δεξίωση και το απόγευμα ξεναγοί μας ξενάγησαν
στην

παλιά

πόλη

του

Ταλίν

σε

ομάδες.

Τη

νύχτα

πήγαμε

στο

αποχαιρετιστήριο πάρτι το οποίο θα μας μείνει αξέχαστο. Ζωντανή μουσική
από μουσικούς που έπαιζαν βιολί, τραγούδια από τους ''Ewert and the Two
Dragons'', ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της Εσθονίας, σόου με
φωτιές, χορός και τραγούδι ήταν μερικά από τα πράγματα που μας
διασκέδασαν.

Όλο το ταξίδι ήταν μια καταπληκτική και μοναδική εμπειρία που μας
πρόσφερε πάρα πολλά. Γνωριμίες, φιλίες, διαλέξεις, ξεναγήσεις, χοροί,
τραγούδια, θα μας θυμίζουν τις στιγμές του ταξιδιού για την υπόλοιπη μας
ζωή. Το να έρθουμε σε επαφή με κόσμο από 38 διαφορετικές χώρες καθώς
και το να συνομιλήσουμε με τους κριτές του διαγωνισμού που είναι καθηγητές
πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες μας βοήθησε να αντιληφθούμε ότι
στη ζωή μας περιμένουν πολλά και ότι η έρευνα αλλά και η απόκτηση γνώσης
είναι κάτι το μαγικό που μπορούν να συνεχιστούν για πάντα.
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