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ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν γεννήθηκε στο Ουλμ της Γερμανίας στις 14 Μαρτίου το 

1879 και πέθανε στο Πρίνστον 18 Απριλίου το 1955! Ήταν φυσικός 

γερμανοεβραϊκής καταγωγής , ο οποίος έχει βραβευτεί με το νόμπελ φυσικής. 

Είναι ο  θεμελιωτής της θεωρίας της σχετικότητας και από πολλούς θεωρείται ο 

πιο σημαντικός  επιστήμονας του 20ού αιώνα.  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σπούδασε στο ΕΤΗ Ζυρίχης στην 

Ελβετία οπού ολοκλήρωσε με επιτυχία 

τέσσερα χρόνια σπουδών στη φυσική. 

Μετά την αποφοίτησή του, το 1900, 

πήρε την ελβετική υπηκοότητα, 

δούλεψε για δύο μήνες ως καθηγητής 

μαθηματικών και το 1902 προσλήφθηκε ως εξεταστής στο Ελβετικό Γραφείο 

Ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη. Το 1921 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ <<για την 

συμβολή του στη θεωρητική φυσική, και για την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου>> και το 1940 πολιτογραφήθηκε Αμερικανός. 

Του Κωνσταντίνου Μυρισκλάβου 

 

Το βιολί 
 

Το βιολί είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι. Το βιολί 

στηρίζεται στον ώμο ενώ με το χέρι ο μουσικός απλώς πιέζει τις χορδές με το να 

κρατά καθόλου ενώ με το άλλο κινεί το δοξάρι επάνω στις χορδές. Το βιολί 

εμφανίστηκε το 16ο αιώνα ως  εξέλιξη του μεσαιωνικού Φιντλ, του ιταλικού 

Λίρα ιντα μπράτσου και του Ρεμπέκ. Τη σημερινή μορφή του την πήρε κυρίως 

στην Ιταλία, όπου μεγάλες οικογένειες κατασκευαστών, όπως οι Αμάτι  

Γκουαρνέρι και Στραντιβάριους, δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα 

που μέχρι και σήμερα θεωρούνται αξεπέραστα. Κατά την εποχή της 

αναγέννησης δημιουργήθηκαν σχολές βιολιού που άκμασαν στην Βενετία, την 

Μπολόνια, την Φλωρεντία, την Ρώμη και σε άλλες ιταλικές πόλεις. Τα πρώτα 

βιολιά χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση έργων λαϊκής και χορευτικής 
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μουσικής. Κατά τον 17ο αιώνα το βιολί αντικατέστησε τη βιόλα ντα γκράμπα ως 

το σημαντικότερο έγχορδο στη μουσική δωματίου. Οι περισσότεροι μεγάλοι 

συνθέτες έγραψαν μουσική για σόλο βιολί, μεταξύ των οποίων οι δάσκαλοι του 

Μπαρόκ Γιοχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και Γκεόργκ Φρήντριχ Χάιντελ, αλλά και 

σημαντικοί συνθέτες της κλασσικής εποχής όπως οι Βόλφγκανγκ  Αμαντέους 

Μότσαρντ και Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. 

Της Μαριάννας Πανάρετου 

 

Τα ζώα και τι τρώνε 

Τα ζώα τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες: τα σαρκοφάγα, τα χορτοφαγά και τα 

παμφάγα. Τα σαρκοφάγα τρώνε κρέας, ενώ τα χορτοφάγα τρώνε χόρτα. 

Αντίθετα, τα παμφάγα τρώνε τα πάντα . 

Ταυτότητες ζώων 

Όνομα Λιοντάρι 

Χρώμα Καφέ 

Χαρακτηριστικά Κοφτερούς κυνόδοντες μεγάλο 

μέγεθος και χαίτη 

Οικογένεια Αιλουροειδές 

Τροφές Κρέας 

Κατηγοριά Σαρκοφάγα  

Ζει Κυρίως Αφρική 

Όνομα  Πρόβατο 

Χρώμα Άσπρο 

Χαρακτηριστικά Φουντωτή γούνα και ψηλά πόδια  

Οικογένεια Βοοειδή 

Τροφές Χόρτο 

Κατηγορια Χορτοφάγο 

Ζει Στα αγροκτήματα 

Όνομα Γουρούνι 

Χρώμα Ροζ, καφέ 

Χαρακτηριστικά Χοντρό με κοντά πόδια 

Οικογένεια Συίσες 

Τροφές Τα πάντα 
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Κατηγορία Παμφάγο 

Ζει Παντού 

 

Αυτά τα ζώα υπάρχουν και στις φάρμες, σε ζωολογικούς κήπους και ελεύθερα. 

Του Αχιλλέα Μπίκα 

 

TAYTOTHTA ΖΩΟΥ 

Όνομα =τίγρης 

Χρώμα =σκούρες ρίγες σε πορτοκαλί-άσπρο τρίχωμα 

Είδος =σαρκοφάγο θηλαστικό αιλουροειδές 

Τόπος κατοικίας =Ασία 

Βάρος =306 κιλά 

Ύψος =μήκος σώματος ως 3,3μ. 

Χαρακτηριστικά σώματος-προσώπου =μοιάζει με γάτα με μεγάλους κυνόδοντες  

Τροφή =αντιλόπη, ελάφι, βόδι, βουβάλι, αγριογούρουνο, λεοπάρδαλη, πύθωνα, 

αρκούδα, πίθηκο. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 

Η τίγρης είναι από τα πιο επιβλητικά ζώα του πλανήτη. Είναι επίσης από τα πιο 

απειλούμενα. 

Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού των τίγρεων χάθηκε στη διάρκεια  του 

20ού αιώνα. Ειδικότερα η τίγρης της Σουμάτρας δεν ξεπερνά σήμερα τα 400-500 

άτομα , ενώ κάθε χρονιά θανατώνονται τουλάχιστον 

50 τίγρεις για το εμπόριο της γούνας τους. Σύμφωνα 

με έκθεση του WWF στο διάστημα 1998-2002 

πέθαναν σε παγίδες 253 τίγρεις, ενώ ο βιότοπος τους 

μειώθηκε από 130.000 σε 42.000 τ.χμ. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Είναι πολύ καλοί κολυμβητές και τα δυνατά νύχια 

τους βοηθούν να σκαρφαλώνουν σε δέντρα. Οι τίγρεις είναι μοναχικά ζώα, 

μερικές φορές όμως τα σερνικά μένουν και τρέφονται μαζί με τα θηλυκά και τα 

μικρά τους. 
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Ζώα της θάλασσας 

Ταυτότητες 

 

Της Ιωάννας Παγκράτη 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Ελληνικά 

Υπάρχουν λογιών-λογιών τα είδη των ελληνικών τραγουδιών. Άλλα τα λένε 

κοπέλες και γυναίκες και άλλα τα λένε αγόρια και άντρες. Το κάθε τραγούδι έχει 

ένα συναίσθημα. Για να δούμε ποια είναι τα 10 καλύτερα ελληνικά τραγούδια 

που επέλεξε ο κόσμος: 

1) Κωνσταντίνος Αργυρός – Το Συμπέρασμα 

2) Naya – Μαζί Για Πάντα 

3) Πάολα – Πόσες Φορές 

4) Νίκος Οικονομόπουλος – Αν Πονάς 

5) Άννα Βίση – Για Σένα 

6) Πέγκυ Ζίνα – Έλα Γρήγορα 

7) Νίκος Βέρτης – Κοντά Σου 

8) Δέσποινα Βανδή – Μια Ανάσα Μακριά Σου 

Δελφίνι 

 

Σαρδέλα Σουπιά 

Το δελφίνι είναι θάλασσιο 

θηλαστικό.Το μέγεθός του 

φτάνει στα 1,2μ. μέχρι τα 

9,5μ. και το βάρος του 

ξεκινά από τα 40κ. μπορεί 

να φτάσει μέχρι 10τ. 

Τρέφεται συνήθως με 

καλαμάρια,σουπιές και 

μικρά  ψάρια.

 

Η σαρδέλα είναι ψάρι που 

το συναντάς στις 

περισσότερες θάλασσες. 

Το μέγεθος το φτάνει στα 

2εκ. Μέχρι 27εκ. Τρέφεται 

κυρίως με 

μικροοργανισμούς της 

θάλασσας, όπως τα 

πλαγκτόν.

 

Η σουπιά έχει σχήμα 

αυγού. Στο κεφάλι της 

έχει δύο μάτια και στο 

σώμα δύο πτερύγια που 

μετακινείται. Η σουπιά 

τρέφεται με μικρά ψάρια 

και γαρίδες

. 
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9) Γιάννης Πλούταρχος – Μια Καλησπέρα 

10) Γιώργος Σαμπάνης – Μόνο Εξ Επαφής 

Ξένα 

Όπως υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια, έτσι υπάρχουν και πάρα 

πολλά αγγλικά τραγούδια που εκφράζουν κι αυτά συναίσθημα. Για να δούμε 

ποια είναι τα 10 καλύτερα αγγλικά τραγούδια που επέλεξαν: 

1) Adele – Hello 

2) The Weeknd – Can’t Feel My Face 

3) Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love 

4) Nicky Jam & Enrique Iglesias – El Perdon 

5) Sam Smith – Whriting’s On The Wall 

6) DJ Polique Feat. Follow Your Instinct – Don’t Wanna Go Home 

7) Pharrel – Freedom 

8) Roya – Lie 

9) Felix Jaehn Feat. Jasmine Thompson – Ain’t No Body 

10) Kygo Feat Conrad Sewell - Firestone  

Της Λυδίας Ρώσσιου 

 

Πάσχα στην Κέρκυρα- Μπότηδες 

Το Πάσχα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ανάσταση του Χριστού που γιορτάζουμε 

στην Κέρκυρα. Το μεγάλο Σάββατο στην Κέρκυρα  ξυπνάμε νωρίς, γιατί γίνεται η 

λιτανεία του Αγίου Σπυρίδων στις 9 το πρωί. Στις 11:00 στην πάνω πλατεία σπάμε 

τους μπότηδες. Οι κάτοικοι δένουν κόκκινες κορδέλες στους μπότηδες, γιατί το κόκκινο 

είναι το χρώμα της Κέρκυρας. Υπάρχουν δύο θεωρίες για αυτό το έθιμο· κάποιοι λένε 

ότι το έθιμο είναι των Καθολικών, οι οποίοι πετούνε τα παλιά τους πράγματα για να 

τους φέρει ο νέος χρόνος καινούργια και 

καλύτερα. Η δεύτερη θεωρία αναφέρεται 

στην περίοδο των Αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι 

τον Απρίλιο γιορτάζουν την αρχή της 

γεωργίας και γι’ αυτό έσπαγαν τα παλιά 

κανάτια τους για να γεμίσουν τα νέα με τους 

νέους καρπούς. Οι Κερκυραίοι πάντως  
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πιστεύουν ότι με  το να σπάνε τα κανάτια τους ξορκίζουν το κακό. 

Των Μαρίας Μπόικου και Μάρας Μικάλεφ 

 

ΧΟΡΟΣ Hip Hop international 

Ο χορός είναι κάτι πολύ ωραίο αλλά και δύσκολο, όπως το Hip Hop 

international-2016 που οργανώνει το Vans of the Wall, το οποίο είναι 

διαγωνισμός στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο διαγωνισμός αυτός έχει πολλούς 

σκληρούς κανόνες οι οποίοι είναι: δεν πρέπει να ακουμπάμε  πράγματα στο 

πάτωμα, να μας πέσουν πράγματα στο πάτωμα κ.λ.π. Όποια ομάδα νικήσει 

παίρνει μετάλλια καθώς και το εισιτήριο για το 

“Las Vegas” που εκεί θα γίνει ο παγκόσμιος 

διαγωνισμός Hip hop international. Οι κριτές είναι 

ο Jun Quemado από  το U.S.A., ο Omar Paloma, η 

Oriana από New Zealand, η Margarita Vasseli από 

Italy, ο Simone από Italy και η Maria Budolak από 

την Russia. 

Της Ναταλίας Πέτα 

 

Ορφέας 

Παιδικές ταινίες 

Ο κινηματοφράφος Ορφέας έχει δύο 

ολοκαίνουργιες παιδικές ταινίες που έρχονται 

18-19-20 Απριλίου. Τα εισιτήρια κανουν 7€ για 

3D. Οι δύο καινούργιες μας ταινίες είναι «Ο 

Μικρός Πρίγκιπας» και η «Ζωούπολη» επίσης 

είναι και οι δύο μεταφρασμένες στα Ελληνικά. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 

2661039769. Η ώρα προβολής για αύτες τις 

ταινίες είναι για «Ζωούπολη» 6:00 το απόγευμα και 12:15 το πρωί. «Ο Μικρός 

Πρίγκιπας» 4:00 το απόγευμα και 12:00 το πρωί. 

Του Δημήτρη Χρυσοστόμου 
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Υγιεινή Διατροφή 

Η διατροφή είναι κάτι που πρέπει 

να προσέχουμε σε καθημερινή 

βάση. Αυτές είναι κάποιες τροφές 

που πρέπει να καταναλώνουμε 

συχνά.  

Φρούτα: «Ένα φρούτο την ημέρα 

τον γιατρό τον κάνει πέρα». Οι 

περισσότεροι από εμάς έχουν 

ακούσει αυτό το ρητό και 

γνωρίζουν ότι τα φρούτα είναι θρεπτικά . Τα φρούτα είναι κατάλληλα για όσους 

κάνουν δίαιτα. Το φρούτο έχει πολλές βιταμίνες που κάνουν καλό στη διατροφή 

μας.  

Ξηροί Καρποί: Οι ξηροί καρποί είναι η καλύτερη επιλογή για ένα υγιεινό σνάκ και 

θεωρούνται πολλή υγιεινά για τον οργανισμό μας. Είναι γεμάτα με πρωτεϊνες 

και αποτελούν μια πλούσια πηγή βιταμίνης Ε.  

Λαχανικά: Πολλά λαχανικά είναι από τις πιο σπουδαίες πηγές βιταμίνων. 

Περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, B1 ,B2 και A.   

Του Δημήτρη Χρυσοστόμου 

 

Χειροσφαίριση 

Η χειροσφαίριση (handball) είναι ένα ομαδικό και ολυμπιακό άθλημα. Παίζεται 

με 7 παίχτες, δηλαδή ένας τερματοφύλακας, 6 μέσα στην περιοχή του και οι 

υπόλοιποι παίχτες στο υπολοιπο γήπεδο. Όταν γίνεται φάουλ, η ομάδα που το 

δέχτηκε, βγαίνει από την περιοχή των 9 μέτρων και εκτελεί το φάουλ. Όταν 

όμως ένας παίχτης πάει να σουτάρει και τον τραβήξουν από πίσω, θα πάρει 

πέναλντι. 

Α. Ο. ΦΑΙΑΞ (Παμπαίδες Β) 

Ο Α.Ο.ΦΑΙΑΞ. το 2016 έχει βελτιωθεί πολύ. Όταν είχε παίξει με τα Ιωάννινα, 

μπορεί να έχασε 31-27, αλλά νίκησε στην Πτολεμαϊδα 32-24. Το καλοκαίρι, στις 

27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, το handball της Κέρκυρας, θα πάει στην Έδεσσα για 

τουρνουά.  

Του Δημήτρη Χατζηπαρασίδη 
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Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων  

Υπολογίζεται ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν πριν από 66.000.000 

εκατομμύρια χρόνια. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες σχετικά με την εξαφάνιση 

τους. Η πιο δημοφιλής είναι ότι έπεσε στη Γη ένας αστεροειδής και προκάλεσε 

σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων που οδήγησαν στην εξαφάνιση πολλών 

ειδών. Οι παλαιοντολόγοι έχουν βρει τις ηπείρους και πιστεύουν ότι τότε υπήρχε 

μια ενωμένη ήπειρος.  

Του Αχιλλέα Μπίκα 

 

 

Η αγιογραφία 

Η αγιογραφία άρχισε από το Βυζάντιο. Οι αγιογραφίες 

απεικονίζουν πρόσωπα ή σκηνές από τη ζωή αγίων. Μεγάλη 

πτώση της αγιογραφίας σημειώθηκε την περίοδο της 

Εικονομαχίας που εκεί καταστράφηκε μεγάλο μέρος 

εικόνων. Γνωστός αγιογράφος είναι ο Θεοφάνης ο Κρης. Η 

αγιογραφία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να εξασκείται. Τα 

χαρακτηριστικά της είναι τα έντονα χρώματα και η 

σοβαρότητα στα πρόσωπα. 

Του Σπύρου Περδικομάτη 

 

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν μία 

σειρά αθλητικών αγώνων μεταξύ 

εκπροσώπων των πόλεων-

κρατών και ένας από τους 

πανελλήνιους αγώνες στην Αρχαία 

Ελλάδα. Oι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν 

η πιο σημαντική διοργάνωση της 

αρχαίας Ελλάδας και διεξάγονταν 

στην Αρχαία Ολυμπία κάθε τέσσερα 

χρόνια, από το 776 π.Χ.. Στα Ολύμπια έπαιρναν μέρος αθλητές από όλη την 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/776_%CF%80.%CE%A7.
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Ελλάδα (και αργότερα από άλλα μέρη) και σταδιακά απέκτησαν ιδιαίτερη αίγλη. 

Η διοργάνωσή τους γινόταν μέχρι το 393 όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος 

απαγόρευσε την διεξαγωγή τους. Από το 1896, αναβίωσαν με την 

ονομασία Ολυμπιακοί Αγώνες και διεξάγονται ως διεθνείς αγώνες, γνωστοί και 

ως Θερινοί Ολυμπιακοί. Φέτος είναι ολυμπιακή χρονιά και οι αγώνες θα 

διεξαχθούν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.  

Των Γεωργίας Ραρή και Έλενας Ρόντου 

 

Πρωτάθλημα ποσοσφαίρου 2015- 2016 

Τελική Βαθμολογία 

# ΤΕΛΙΚΗ ΑΓ. Β. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 85 28-1-1 81-16 +66 

2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 55 18-4-8 52-26 +26 

3 ΑΕΚ 30 54 17-6-7 42-20 +22 

4 ΠΑΟΚ 30 45 13-9-8 45-32 +13 

5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 44 12-8-10 33-27 +6 

6 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 42 12-6-12 36-40 -4 

7 ΑΣΤΕΡΑΣ 30 41 11-8-11 31-30 +1 

8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30 39 12-6-12 26-31 -5 

9 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 30 39 10-9-11 32-30 +2 

10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 37 9-10-11 28-37 -9 

11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 35 9-8-13 30-46 -16 

12 ΗΡΑΚΛΗΣ 30 35 9-8-13 24-32 -8 

13 ΞΑΝΘΗ 30 33 6-15-9 27-31 -4 

14 ΒΕΡΟΙΑ 30 27 5-12-13 19-33 -14 

15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 30 17 3-8-19 18-58 -40 

16 ΚΑΛΛΟΝΗ 30 16 3-7-20 19-53 -34 

 

Του Μάριου Πελοπίδα 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/393
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82

