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 Αγαπητέ μου αναγνώστη, 

Σε καλωσορίζουμε στην πρώτη έκδοση της εφημερίδας μας. Εδώ 
θα μπορείς να ενημερώνεσαι για τα χορευτικά νέα της σχολής μας 
και θα διαβάζεις επιστημονικά άρθρα που αφορούν τον χορό, την 
γυμναστική, την ψυχική και σωματική ευεξία. Επίσης, η εφημερίδα 
μας είναι ένα μέσω δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και 
γονείς καθώς προσφέρουμε χειροτεχνίες, συνταγές, παραμύθια 
κ.ά. όπου όλοι μαζί, γονείς και παιδιά μπορούν να περάσουν λίγο 
χρόνο ευχάριστα. Σκοπός μας είναι η έκδοσή της να είναι μηνιαία 
και θα γίνεται ανάρτησή της και στο site μας www.keepdancing.eu. 
 
 
Να έχεις μια όμορφη ανάγνωση! 
 

Λίγα λόγια για εμάς …. 

Η σχολή χορού Keep Dancing ιδρύθηκε από την Στοιχειού Κατερίνα το 2016 στο 
Παλαιό Φάληρο σε έναν χώρο 90 τ.μ. Έπειτα από δύο έτη, για λειτουργικούς 
λόγους και χάρη στην αγάπη και στην εμπιστοσύνη που μας δείξατε, η Keep 
Dancing μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο. Πλέον η σχολή στεγάζεται σε 400 
τ.μ. όπου προσφέρονται τρεις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, αποδυτήρια, 
δύο WC, reception και χώρος αναμονής. 

Το 2019 ανοίγει άλλη μια Keep Dancing στην Ηλιούπολη σε συνεργασία με την 
Δεσύπρη Ρούλα και η χορευτική οικογένεια μεγαλώνει. Η νέα μας σχολή 
λειτουργεί στα πρότυπα της πρώτης και στεγάζεται σε χώρο 160 τ.μ.  

 

Οι σχολές χορού μας προσφέρουν : 

§ Διδασκαλία χορού από καταξιωμένους δασκάλους 
§ Σύγχρονο πρόγραμμα διδασκαλίας  
§ Ερασιτεχνικά, Επαγγελματικά και Αγωνιστικά προγράμματα 

διδασκαλίας 
§ Παραστάσεις χορού επαγγελματικού επιπέδου με την συμμετοχή 

ηθοποιών και ύπαρξη πρωτότυπων σεναρίων 

 

Ο Δρ Lovatt λέει: «Όλοι αυτοί που επέλεξαν να 
χορέψουν είχαν καλύτερες επιδόσεις στη λύση 
προβλημάτων μετά τον χορό. Η ίδια έρευνα 
έδειξε ότι η διάθεση αυτών των ατόμων 
ανέβηκε. Φαίνεται πως ο χορός μετά μουσικής 
ακόμη και για πέντε λεπτά μπορεί να ανεβάσει 
τα επίπεδα χαράς και να βελτιώσει τη 
δημιουργική σκέψη». 

Ο χορός βελτιώνει ακόμη την αίσθηση του χώρου, 
καθώς επίσης αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς 
και προκαλεί απελευθέρωση ενδορφινών στο 
αίμα. Ένα ακόμη όφελος είναι ότι βοηθάει να 
μειωθούν τα επίπεδα της κορτιζόλης – ορμόνης 
που προκαλεί στρες. «Αυτός είναι ένας ακόμη 
λόγος που σε κάνει να νιώθεις χαρούμενος και πιο 
χαλαρωμένος» υποστηρίζει ο ειδικός σε θέματα 
φυσικής αγωγής Matt Roots. 

«Και πέρα από το γεγονός ότι βοηθάει τη 
λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων, ο 
χορός κάνει και κάτι απλό. Απελευθερώνει το 
σώμα μας και του επιτρέπει να κινείται, πράγμα 
που δεν κάνουμε και πολύ στις μέρες μας. Ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής συχνά μας κάνει να 
αποσυνδεόμαστε από τα σώματά μας, επειδή 
σπαταλάμε τόσο πολύ χρόνο καθιστοί και 
εθισμένοι στην τεχνολογία. Ο χορός σε κάνει να 
νιώθεις ωραία επειδή σε κάνει να νιώθεις 
ζωντανός». 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο για τον χορό είναι 
το κοινωνικό στοιχείο. «Είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο ότι ο χορός βοηθάει την 
κοινωνικό δέσιμο», εξηγεί ο Δρ Lovatt. «Ο 
συγχρονισμός που επιβάλει ο χορός είναι ένας 
δυναμικός τρόπος για να συνδέονται οι 
άνθρωποι». 

Η Ginny Brown από το Imperial Society of 
Teachers of Dancing συμφωνεί. «Ο χορός βάζει 
τους ανθρώπους σε έναν κοινωνικό χώρο όπου 
μπορούν να μπορούν να ασχοληθούν από κοινού 
με αυτή την ευχάριστη δραστηριότητα». 

«Αυτό το στοιχείο της αλληλεπίδρασης μπορεί να 
είναι ένα τέλειο σημείο εκκίνησης για να 
γνωρίσεις ανθρώπους. Μπορεί να περπατήσεις 
σε μια αίθουσα χορού και να μην γνωρίζεις 
κανέναν και σύντομα θα ανακαλύψεις ότι ο χορός 
-κάθε επιπέδου- είναι ένας υπέροχος τρόπος να 
φεύγουν οι συστολές και να ενθαρρύνεται η 
θετική συνύπαρξη». 

 

Τι είπαν μαθητές και δάσκαλοι…. 
 
¨Νιώθω	ωραία	όταν	χορεύω	γιατί…..¨	
	

 νιώθω τον ρυθμό και ονειρεύομαι!  
       Τσολάκου Κατερίνα 
 

 δεν βλέπω καλά τι κάνουν πίσω μου οι μαθήτριές 
μου… Όταν σταματάω να χορεύω και τις βλέπω, τις 
περισσότερες φορές, δεν νιώθω καθόλου καλά και 
γι΄ αυτό τις βάζω και κάνουν ξανά την χορογραφία 
άλλες 5000 φορές  
Χρονόπουλος Γιώργος 

 

 μεταφέρομαι σε έναν κόσμο όπου βρίσκομαι μόνο 
εγώ, οι σκέψεις μου και η μουσική! Σε έναν κόσμος 
τελείως ελεύθερο!  

      Αγγελίδου Νεφέλη 
 

 ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα και τις σκέψεις και 
απλά συγκεντρώνομαι στην χορογραφία. 
Χαρτοφύλαξ Δήμητρα 

 

 είναι το πιο όμορφο συναίσθημα να κουνιέσαι 
στον ρυθμό της μουσικής. 
Πετροπούλου Λίζα 

 
 

Τα νέα μας 

1. Η παράστασή μας με τίτλο ¨Ο Δέσμιος¨ θα 
παρουσιαστεί στις 2 Ιουλίου στο θέατρο Ιλίσια. 
Γονείς και μαθητές θα ενημερωθείτε προσωπικά 
για όλες τις λεπτομέρειες. 

2. Στο πλαίσιο της ευεξίας οργανώσαμε  ολιγάριθμα 
τμήματα γυμναστικής όπου μπορούν να 
συμμετέχουν όλοι άνω των 18 ετών με κόστος 4-5 
ευρώ την ώρα (Functional Training, Pilates, 
Tumbao). Η συμμετοχή σας θα δηλώνετε στο site 
μας www.keepdancing.eu για το είδος, την ημέρα 
και ώρα που επιθυμείται να εισέλθετε. 

3. Προσεχώς θα ανανεώσουμε το πρόγραμμα 
μαθημάτων μας προσθέτοντας νέα είδη χορού και 
γυμναστικής (όπως cheerleading, TRX, κ.ά.) 

4. Το νέο μας site είναι έτοιμο!! Μπορείτε να το 
επισκεφτείτε και πλέον να ενημερώνεστε και να 
συμμετέχετε στα προγράμματα drop in (functional 
training, tumbao, pilates) μέσω αυτού!  

www.keepdancing.eu 
 



 

 

Οι παραδόσεις, το γιορτινό τραπέζι και το 
οικογενειακό κλίμα είναι συνυφασμένα με τα 

Χριστούγεννα! 
Μπορούμε να κάνουμε όμως τα Χριστούγεννα 

ακόμα πιο διασκεδαστικά με την οικογένεια μας? 
Η απάντηση είναι ΝΑΙ 

 
 
 

Χριστουγεννιάτικη Συνταγή 

Χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια OREO 

Δεν έχετε δοκιμάσει πιο νόστιμα και εύκολα 
σοκολατάκια! Οι μικροί μας βοηθοί θα μπορέσουν 
να διασκεδάσουν χρησιμοποιώντας σπάτουλες 
(αλλά γιατί όχι και τα δαχτυλάκια). 
 

Υλικά (για περίπου 20-25 κομμάτια) 
§ 4 πακέτα μπισκότα OREO σοκολάτα 
§ 1 πακέτο τυρί Philadelphia (περίπου 250 

γρ.) 
§ Σοκολάτα κουβερτούρα 

 
Εκτέλεση 

Βάζουμε όλα τα μπισκότα στο multi για να τριφτούν. 
Προσθέτουμε σ’ ένα μπολ τα μπισκότα, το τυρί και 
τα ανακατεύουμε. Πλάθουμε το μείγμα σε 
μπαλάκια και τα βάζουμε στο ψυγείο για 
τουλάχιστον 2 ώρες. Στη συνέχεια λιώνουμε την 
κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Βουτάμε στη λιωμένη 
σοκολάτα ένα- ένα τα γλυκάκια και τα αφήνουμε σε 
λαδόκολλα στο ψυγείο για μερικές ώρες. Πριν 
μπουν στο ψυγείο τα διακοσμείτε με χρωματιστή 
τρούφα, αστεράκια από ζαχαρόπαστα ή ό,τι άλλο 
σας αρέσει! 
 

 
 
 

 

(Υ.Γ. Εάν επιχειρήσετε να πλάσετε τα σοκολατάκια 
μας ή να δημιουργήσετε τους χιονάνθρωπους μας 
θα θέλαμε να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό στο 
e-mail μας info@keepdancing.eu – Οι καλύτερες 
δημιουργίες θα δημοσιευτούν στην επόμενη 
εφημερίδα μας) 
 

 

Χριστουγεννιάτικη χειροτεχνία 

Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσες 

Εσείς τι κάνετε με τις παλιές κάλτσες των 
παιδιών; Εμείς πάντως δεν τις πετάμε! Με τις 
λευκές κάλτσες λοιπόν που πια δεν θέλουμε (ή 
οποιοδήποτε χρώμα), φτιάχνουμε ωραιότατους 
χαρωπούς χιονάνθρωπους! 

Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά και σας 
αναλύουμε βήμα-βήμα την κατασκευή. 

1. Παίρνουμε μια λευκή κάλτσα αλλά κρατάμε 
μόνο την πατούσα της 

2. Γεμίζουμε με ρύζι και δένουμε στη μέση για 
να σχηματιστεί κοιλιά και κεφάλι. Ακριβώς 
όπως στις φωτογραφίες 

3. Για τα σκουφάκια, πάλι παίρνουμε μια πιο 
μικρή κάλτσα (εμείς πήραμε παιδικές 
χαριτωμένες) και κόβουμε εντελώς το 
κομμάτι που πάνε τα δάχτυλα 

4. Κόβουμε σε εκείνο το σημείο κάθετες 
λωρίδες λεπτές  ή χοντρές  ανάλογα πως 
θέλουμε να βγει το σκουφί μας 

5. Δένουμε στο τέλος των λωρίδων με ένα 
σκοινάκι και έτοιμο το σκουφάκι μας! 

6. Για τις μύτες των χιονάνθρωπων 
χρησιμοποιούμε  πηλό. Πλάθουμε 
καροτάκια και τα αφήνουμε να ξεραθούν. 

7. Βάφουμε τα καροτάκια με πορτοκαλί απλό 
μαρκαδόρο. (TIP! Δοκιμάσαμε και με τέμπερα 
και με νερομπογιά αλλά ο πηλός έπινε όλο το 
χρώμα. Οπότε ο μαρκαδόρος ήταν ιδανική 
λύση) 

8. Στολίζουμε! Ματάκια…γελάκια… 
ρουχαλάκια… κασκολάκια…. ότι θέλουμε και 
όπως θέλουμε με διάφορα παλιά υφάσματα 
και ρούχα 

 

 

 

                                                 Καλή διασκέδαση! 

 

Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία… 
« Οι τρείς γέροντες» 

 
Μια φορά και έναν καιρό ,βγαίνοντας μια μέρα μια γυναίκα 
από το σπίτι της είδε τρεις παραμυθένιους γέροντες με 
μακριές λευκές γενειάδες, να στέκονται στον μπροστινό 
κήπο. Έψαξε στο νου της αλλά δεν τους αναγνώρισε. 
– Δεν μου φαίνεται να σας ξέρω, αλλά θα πρέπει να πεινάτε. 
Κοπιάστε να σας βάλω κάτι να φάτε, είπε η νοικοκυρά. 
– Ο νοικοκύρης είναι μέσα; ρώτησαν εκείνοι. 
– Όχι, λείπει, είπε η γυναίκα. 
– Τότε δε μπορούμε να περάσουμε ακόμη, απάντησαν ξανά 
εκείνοι. 
Όταν αργά το βράδυ γύρισε ο σύζυγός της, εκείνη του 
διηγήθηκε τι συνέβη. 
– Πήγαινε πες τους ότι γύρισα και προσκάλεσε τους να 
περάσουν, της είπε ο άντρας της αφού την άκουσε κι εκείνη 
βγήκε και τους κάλεσε μέσα. 
– Δεν μπαίνουμε ποτέ σ’ ένα σπίτι όλοι μαζί, είπαν οι 
γέροντες… 
– Και γιατί; ρώτησε η γυναίκα. 
Ο ένας απ’ αυτούς της εξήγησε: 
– Το όνομα αυτού (κι έδειξε έναν από τους γέροντες), είναι 
Πλούτος. Το όνομα εκείνου (κι έδειξε τον άλλον) είναι 
Επιτυχία κι εγώ ονομάζομαι Αγάπη. Αν θέλετε τώρα 
πηγαίνετε μέσα και συνεννοηθείτε με το σύζυγό σας για το 
ποιόν από εμάς θέλετε να περάσει. 
Η γυναίκα μπήκε σπίτι της κι ανάφερε στον άντρα της αυτά 
που της είπαν οι τρεις γέροντες. Εκείνος ενθουσιάστηκε. 
– Υπέροχα! Το καλύτερο είναι να προσκαλέσουμε τον 
Πλούτο. Ας περάσει μέσα κι ας γεμίσει το σπίτι μας με 
πλούτη! 
Η σύζυγος διαφώνησε. 
– Αγάπη μου, γιατί να μην καλέσουμε την Επιτυχία; 
Η κόρη τους άκουγε από την άλλη άκρη του σαλονιού και 
μπήκε στη μέση: 
– Δεν θα ήταν καλύτερο να προσκαλέσουμε την Αγάπη; Έτσι 
το σπιτικό μας όλο θα γεμίσει με αγάπη! 
– Έχεις δίκιο! Πήγαινε να καλέσεις να φιλοξενήσουμε την 
Αγάπη, είπε ο πατέρας. 
Η νοικοκυρά βγήκε και ρώτησε τους τρεις γέροντες: 
– Ποιος από σας είναι η Αγάπη; Παρακαλώ περάστε να σας 
περιποιηθούμε! 
Αυτός που ονομαζόταν Αγάπη σηκώθηκε και προχώρησε 
προς το σπίτι, ενώ κι οι άλλοι δυο τον ακολούθησαν. Γεμάτη 
έκπληξη η γυναίκα ρώτησε τον Πλούτο και την Επιτυχία: 
– Εγώ κάλεσα μόνο την Αγάπη, γιατί μπαίνετε όλοι σας μέσα; 
Και οι τρεις γέροντες απάντησαν όλοι μαζί:  
– Αν είχατε καλέσει τον Πλούτο ή την Επιτυχία, τότε οι άλλοι 
δύο θα μέναμε απέξω, αλλά εφ’ όσον καλέσατε την Αγάπη, 
εκεί που αυτή πηγαίνει κι εμείς ακολουθούμε. Οπουδήποτε 
υπάρχει Αγάπη, εκεί υπάρχουν επίσης Πλούτος κι 
Επιτυχία..  

Γιατί νιώθω ωραία όταν χορεύω… 

"Υπάρχει μια ζωτικότητα, μια δύναμη ζωής, 
μια ενέργεια, μια επιτάχυνση, που 
μεταφράζεται μέσα από σας σε δράση και 
επειδή υπάρχει μόνο ένας από σας ανά πάσα 
στιγμή, αυτή η έκφραση είναι μοναδική". 

Μάρθα Γκράχαμ (Αμερικανίδα χορεύτρια και 
χορογράφος) 

Οι πρόγονοί μας ζωγράφιζαν στις σπηλιές 
εικόνες ανθρώπων που χορεύουν. Ακόμη και 
τα μωρά ενστικτωδώς χορεύουν όταν ακούν 
μουσική. Νιώθεις ωραία όταν χορεύεις και 
δεν υπάρχει καμιά κουλτούρα στον πλανήτη 
που να μην ενθαρρύνει τον χορό. 

Πώς γίνεται, όμως, μια τόσο απλή σωματική 
άσκηση να σου ανεβάσει τη διάθεση; Αυτό 
συμβαίνει με τέσσερις τρόπους, κατά τον 
εξειδικευμένο στον χορό ψυχολόγο Δρ Peter 
Lovatt από το το Πανεπιστήμιο του 
Hertfordshire. «Ο χορός μας ερεθίζει 
σωματικά και συναισθηματικά ενώ 
υπάρχουν και διανοητικά και κοινωνικά 
στοιχεία σε αυτό», εξηγεί. 

«Κάποιος που χορεύει εμφανίζει μεγαλύτερη 
απελευθέρωση ενδορφινών σε σχέση με 
άλλες σωματικές ασκήσεις. Ο χορός 
συνδέεται επίσης με τα κέντρα που 
διαχειρίζονται τα συναισθήματα στον 
εγκέφαλο. Για πολλούς ανθρώπους, ο χορός 
ενθαρρύνει την απελευθέρωση των 
συναισθημάτων – συχνά είναι απλή χαρά, 
ενώ άλλους μπορεί να τους κάνει να 
κλάψουν. Είναι καθαρτικό, μία 
απελευθέρωση των συσσωρευμένων 
συναισθημάτων». 
 

Tα νοητικά οφέλη 
Πειράματα έχουν αποδείξει τα νοητικά 
οφέλη του χορού. Ακαδημαϊκοί ερευνητές 
από τα πανεπιστήμια York και Sheffield 
πήραν μια ομάδα ανθρώπων και έστειλαν 
τον καθένα από αυτούς σε εργαστήριο στο 
οποίο έπαιζε μουσική για πέντε λεπτά. Ο 
καθένας τους είχε τρεις επιλογές: να καθίσει 
και να ακούσει ήσυχα μουσική, να κάνει 
ποδήλατο όσο άκουγε μουσική ή να σηκωθεί 
και να χορέψει. Σε όλους τους δόθηκαν 
γνωστικές ασκήσεις να λύσουν πριν και μετά 
το πείραμα. 
 

 

Γιατί νιώθω ωραία όταν χορεύω… 

"Υπάρχει μια ζωτικότητα, μια δύναμη ζωής, 
μια ενέργεια, μια επιτάχυνση, που 

μεταφράζεται μέσα από σας σε δράση και 
επειδή υπάρχει μόνο ένας από σας ανά πάσα 

στιγμή, αυτή η έκφραση είναι μοναδική". 

Μάρθα Γκράχαμ (Αμερικανίδα χορεύτρια/χορογράφος) 

 

 
Οι πρόγονοί μας ζωγράφιζαν στις σπηλιές 
εικόνες ανθρώπων που χορεύουν. Ακόμη και 
τα μωρά ενστικτωδώς χορεύουν όταν ακούν 
μουσική. Νιώθεις ωραία όταν χορεύεις και 
δεν υπάρχει καμιά κουλτούρα στον πλανήτη 
που να μην ενθαρρύνει τον χορό. 
Πώς γίνεται, όμως, μια τόσο απλή σωματική 
άσκηση να σου ανεβάσει τη διάθεση; Αυτό 
συμβαίνει με τέσσερις τρόπους, κατά τον 
εξειδικευμένο στον χορό ψυχολόγο Δρ Peter 
Lovatt από τo Πανεπιστήμιο του 
Hertfordshire. «Ο χορός μας ερεθίζει 
σωματικά και συναισθηματικά ενώ υπάρχουν 
και διανοητικά και κοινωνικά στοιχεία σε 
αυτό», εξηγεί. 

«Κάποιος που χορεύει εμφανίζει 
μεγαλύτερη απελευθέρωση ενδορφινών σε 
σχέση με άλλες σωματικές ασκήσεις. Ο χορός 
συνδέεται επίσης με τα κέντρα που 
διαχειρίζονται τα συναισθήματα στον 
εγκέφαλο. Για πολλούς ανθρώπους, ο χορός 
ενθαρρύνει την απελευθέρωση των 
συναισθημάτων – συχνά είναι απλή χαρά, ενώ 
άλλους μπορεί να τους κάνει να κλάψουν. 
Είναι καθαρτικό, μία απελευθέρωση των 
συσσωρευμένων συναισθημάτων». 
 

Tα νοητικά οφέλη 
Πειράματα έχουν αποδείξει τα νοητικά οφέλη 
του χορού. Ακαδημαϊκοί ερευνητές από τα 
πανεπιστήμια York και Sheffield πήραν μια 
ομάδα ανθρώπων και έστειλαν τον καθένα 
από αυτούς σε εργαστήριο στο οποίο έπαιζε 
μουσική για πέντε λεπτά. Ο καθένας τους είχε 
τρεις επιλογές: να καθίσει και να ακούσει 
ήσυχα μουσική, να κάνει ποδήλατο όσο 
άκουγε μουσική ή να σηκωθεί και να χορέψει. 
Σε όλους τους δόθηκαν γνωστικές ασκήσεις να 
λύσουν πριν και μετά το πείραμα. 
 

 


