
Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα» 

κέρδισε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό  

EuroMath and Science  

  
 

 
(Video link: https://youtu.be/U8Y3nkE_ZQ8) 

 

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάφο, οι εργασίες του 11ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Euromath and Euroscience 2019 και Astucon 2019.  
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Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Math & Science, το Λύκειο Κοκκινοχωρίων  

«Φώτη Πίττα» (φωτογραφία πάνω) κέρδισε από κοινού με σχολείο του 

Λιβάνου (φωτογραφία κάτω) το πρώτο βραβείο.  

Όπως δήλωσε στο Paideia-News η εκπαιδευτικός κ. Εύα Τρίαρου Λοϊζου, το 

βραβείο αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για το σχολείο Κοκκινοχωρίων.  «Είχε 

εξασφαλιστεί, είπε, η πρόκριση του έργου για συμμετοχή στο Euromath 2019 

αφού κέρδισε το Α’ βραβείο  στον Παγκύπριο διαγωνισμό Math Theater 

Cyprus. Οι τελειόφοιτοι μαθητές μας αφιέρωσαν αρκετό από τον πολύτιμό 

τους χρόνο. Έδειξαν μεγάλο πάθος για την συμμετοχή τους σε αυτό τον 

διαγωνισμό και είναι κάτι που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα.  

Το έργο με τίτλο «Διένεξη Γραμμάτων και Αριθμών» που παρουσίασαν οι 

μαθητές του Λυκείου Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα» είναι διασκευή  που έγινε 

από την κ. Κατερίνα Στρατή ενός παραμυθιού που έγραψε ο συνάδελφό μας, 

φιλόλογος Ανδρέας Λευτέρη».  

Η υπόθεση του έργου «Διένεξη Γραμμάτων και Αριθμών»  που παρουσίασαν 

τα παιδιά του Λυκείου Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα», ξεκινά όταν τα 

Γράμματα συνέρχονται για να εξετάσουν το μέλλον της σχέσης τους με τους 

Αριθμούς. Συγκεκριμένα διανοήθηκαν να αποχωρήσουν από όλες τις 

μαθηματικές εξισώσεις και αποδείξεις, γιατί διαπίστωσαν ότι τα Μαθηματικά 

έγιναν πολύ δύσκολα με τη συμμετοχή τους, γεγονός που έκανε τους μαθητές 

να μισήσουν τα Γράμματα και το σχολείο. Τα γράμματα θεώρησαν χρέος τους 

να παρέμβουν… Προσκάλεσαν, λοιπόν, τους Αριθμούς, για να τους 

ανακοινώσουν την απόφασή τους. Η μεταξύ τους, όμως, συζήτηση δεν 

άργησε να εξελιχθεί σε διένεξη, με διαφιλονικούμενο θέμα την υπεροχή της 

μιας ομάδας έναντι της άλλης. Και ενώ η απόφαση των Γραμμάτων έδειχνε να 

οδηγεί σε τελεσίδικη ρήξη, η καθοριστική παρέμβαση του Πραξιτέλη 

εξασφάλισε τη συνέχιση της συνεργασίας  Γραμμάτων και Αριθμών, προς 

όφελος των Επιστημών.  



 
 

  

  

  

  


