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Σημείωμα σύνταξης
Το 8ο τεύχος του περιοδικού “Ο Φάρος της Μουσικής” βρίσκεται
μπροστά σας!!! Με κύριο θέμα την υγεία, οι μαθητές και οι μαθήτριες
του τμήματος α1 γυμνασίου του σχολείου μας προσέγγισαν τον τομέα
της υγιεινής διατροφής σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, αλλά και τον
τομέα του χορού ως μέσο έκφρασης αλλά και εκγύμνασης. Επίσης,
γνωστός Λαρισαίος καλαθοσφαιριστής αλλά και δάσκαλοι και
δασκάλες χορού της πόλης παραχώρησαν συνέντευξη στους μαθητές
μας. Παράλληλα, η σταθερή στήλη των συνταγών αλλά και η συνέχεια
του θέματος της μόδας (από το προηγούμενο τεύχος) αποτελούν την
ύλη του παρόντος τεύχους.
Οι μικροί δημοσιογράφοι του τμήματος είναι οι: Αθαναηλίδη
Ελένη, Βαλδούμα Αλεξάνδρα-Μαρία, Γεωργιλά-Νέμα Ευαγγελινή,
Γουλούλης Αθανάσιος, Διαμαντής Βύρων-Κωνσταντίνος, Δράμη Νίκη,
Εξάρχου Μαρία, Θεμελή Γεωργία, Θεοδωρόπουλος Λεωνίδας,
Κακάτσιου Μαρίνα, Καλαϊτζόγλου Αντώνιος, Καλαϊτζόγλου Ευαγγελία,
Καραούλης Ευστάθιος, Καρασίμος Γεώργιος, Κολονιώτη Καλλιόπη,
Κοντοθανάσης Αθανάσιος, Κόντου-Γουεϊνράιτ Γκαμπριέλα–Ασημίνα,
Κουκουμπλιάκος Γεώργιος, Κουμπάρου Βασιλική, Κούτρα ΕυαγγελίαΔέσποινα, Κούτσικου Γαβριέλα, Κουτσιούλη Ιωάννα, Κυριτσοπούλου
Ελευθερία, Κύρκος Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Παντελής-Στέφανος.
Καλή ανάγνωση και περιήγηση στις σελίδες του περιοδικού μας!!
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Βασιλική Κοσμάνου, Χάιδω Ευθυμίου και Βασιλική Ντριγκόγια
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Υγιεινή διατροφή
Γράφουν οι : Γουλούλης Θάνος, Θεοδωρόπουλος Λεωνίδας, Καλαϊτζόγλου Αντώνης,
Καραούλης Στάθης, Κωνσταντινίδης Παντελής-Στέφανος.

Περί υγείας
Εδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ψάχνουν το μυστικό της καλής
υγείας και της μακροζωίας. Το μυστικό αυτό είναι κάτι που ανέκαθεν κατέχουν οι Κρήτες, γι’
αυτό και είναι ευρέως γνωστό το πόσο υγιείς ήταν και είναι. Τρέφονται, λοιπόν, σύμφωνα με τη
μεσογειακή διατροφή και αυτό τους προσφέρει μακροζωία και υγιή ζωή.
Σε μελέτη του 1960 φαίνεται ότι οι Κρητικοί έχουν μικρότερα ποσοστά παθήσεων της
καρδιάς και καρκίνου. Γενικά φάνηκε ότι έχουν πολύ καλή σωματική και πνευματική υγεία.
Αυτό οφείλεται στη διατροφή τους, η οποία βασίζεται κυρίως στη μικρή κατανάλωση κρέατος
και γαλακτοκομικών, στη συχνή κατανάλωση άγριων χόρτων και οσπρίων, και κυρίως στην
κατανάλωση ελαιόλαδου. Επίσης τηρούν όλες τις νηστείες που ορίζει η θρησκεία. Όλοι αυτοί
είναι παράγοντες που καθορίζουν την καλή τους υγεία και την μακροζωία τους.
Παντελής-Στέφανος Κωνσταντινίδης
Υγιεινές τροφές για βρέφη
Υπάρχουν πολλές υγιεινές τροφές προσιτές για βρέφη στην αγορά, αλλά σίγουρα
κάποιες υπερισχύουν. Αυτές οι super τροφές είναι γεμάτες με τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά, έχουν λογικές τιμές, είναι πολύ εύκολο να μαγειρευτούν, και το σημαντικότερο,
είναι πολύ νόστιμες.
Τώρα είναι ο πλέον κατάλληλος χρόνος να σας τις συστήσουμε. Ενώ η καθ' αυτή λέξη
“θρεπτικό” μπορεί να προκαλέσει απέχθεια σε μεγαλύτερα
παιδιά, οι γνώμες και οι ουρανίσκοι των μωρών είναι ακόμη
δεκτικοί. Υπάρχουν πολλοί γονείς που εκπλήσσονται όταν
ανακαλύπτουν ότι τα μωρά τους απολαμβάνουν τέτοιου
είδους τροφές είτε από την πρώτη μπουκιά ή έπειτα από
μερικές προσπάθειες.
Παρακάτω αναφέρουμε μερικές από τις αγαπημένες μας. Πάντοτε, μετά από όποια
εισαγωγή νέας τροφής στο καθημερινό διαιτολόγιο του μωρού σας, περιμένετε τρεις ημέρες
πριν δοκιμάσετε την επόμενη νέα τροφή. Έτσι, θα έχετε τον απαιτούμενο χρόνο να
διαπιστώσετε κάποια αλλεργική αντίδραση. Εάν το μωρό σας δεν έχει ακόμη συνηθίσει να
τρώει στερεά τροφή, αλέστε ή πολτοποιήστε (εάν είναι απαραίτητο) το φαγητό του.
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1.Κολοκύθα (ιδιαίτερα τους χειμωνιάτικους μήνες): Η κολοκύθα αποτελεί εξαιρετική πηγή
βιταμινών Α, Β1, Β3, Β5, Β6 και C. Είναι πλούσια σε μαγνήσιο, κάλιο, φυτικές ίνες, χαλκό, ω-3
λιπαρά οξέα και άμυλο. Είναι γλυκιά και έχει ευχάριστη κρεμώδη υφή.
Τρόπος μαγειρέματος: Προσθέστε στις σούπες λαχανικών και κρεατικών πολτοποιημένα
κομμάτια κολοκύθας χωρίς τα σπόρια τους.
2. Φακές: Αποτελούν πλούσια πηγή φυτικών ινών,
πρωτεϊνών, φυλλικού οξέος και σιδήρου. Επιπλέον είναι
από τα πιο οικονομικά φαγητά που μπορείτε να
αγοράσετε.
Τρόπος μαγειρέματος: Μαγειρέψτε τις φακές με διάφορα
λαχανικά καθώς και ρύζι για την καλύτερη απορρόφηση
του σιδήρου.
3. Σκούρα Πράσινα Φυλλώδη Λαχανικά: Τα φυλλώδη λαχανικά προσφέρουν υψηλά ποσά
σιδήρου και φυλλικού οξέος. Εκτός από το σπανάκι που είναι το πιο γνωστό της κατηγορίας
υπάρχουν και άλλες ποικιλίες όπως τα σέσκουλα, οι λαχανίδες και τα λάχανα.
Τρόπος μαγειρέματος: Προσθέστε στις σούπες λαχανικών και κρεατικών διαφορετικές
ποικιλίες λαχανικών κάθε φορά.
4. Μπρόκολο
Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, σίδηρο,
φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες, μαγνήσιο, κάλιο και ασβέστιο.
Επίσης είναι γνωστό για την αντικαρκινική, αντιοξειδωτική
και αντιμικροβιακή δράση του. Χάρη στις θειούχες
ενώσεις του έχει μια ιδιαίτερη γεύση που βοηθά το μωρό
σας να διευρύνει τις γεύσεις του.
Τρόπος μαγειρέματος: Προσθέστε καθημερινά στις σούπες λαχανικών και κρεατικών.
5. Μύρτιλλα
Το λαμπερό μπλε-μωβ χρώμα των μύρτιλλων οφείλεται σε μια κατηγορία φλαβονοειδών, τις
ανθοκυανίνες. Οι αντιοξειδωτικές αυτές ουσίες είναι ευεργετικές για την όραση, την ανάπτυξη
του εγκεφάλου και την καλή υγεία του ουροποιητικού συστήματος του μωρού σας.
Τρόπος μαγειρέματος: Προσθέστε τα φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα στην φρουτόκρεμα, ή
πολτοποιήστε τα στο γιαούρτι τους.

Στάθης Καραούλης
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Διατροφή για παιδιά και εφήβους
(Ρωτήσαμε έναν διαιτολόγο)

Αγαπητέ κ. Παπαδόπουλε θα ήθελα, σήμερα να σας ρωτήσω ποια διατροφή πρέπει να
ακολουθήσει ένα παιδί, για να είναι υγιές;
Τα παιδιά θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και
ιχνοστοιχεία.
Δηλαδή τι πρέπει να περιέχει η συγκεκριμένη διατροφή;
Θα πρέπει να περιέχει αρκετά φρούτα και λαχανικά και να μην
καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες το κόκκινο κρέας και τα
διάφορα γλυκίσματα. Τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα
θα πρέπει το παιδί να τρώει όσπρια και τουλάχιστον μια φορά
την εβδομάδα να τρώει ψάρια.
Αυτή η διατροφή θα παίξει ρόλο στη μελλοντική υγεία του
παιδιού;
Μα φυσικά, η διατροφή που θα ακολουθήσει το παιδί όταν είναι μικρό, θα θέσει τις βάσεις
για την μελλοντική του υγεία.
Χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο για να έχει μια σωστή υγεία;
Εκτός από την σωστή διατροφή, θα πρέπει να αθλείται, αφού η σωστή διατροφή και η άθληση
πάνε μαζί και πρέπει να καταναλώνει περίπου τρία λίτρα νερό την ημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ κ. Παπαδόπουλε, ίσως τα ξαναπούμε αργότερα. Μέχρι τότε ευχόμαστε να
είστε καλά!
Αντώνης Καλαϊτζόγλου

Διατροφή για ενήλικες
Έρευνες δείχνουν πως μεγάλο ποσοστό ενηλίκων από 19-30 χρονών καταφεύγει στη λύση των
καταστημάτων «γρήγορου φαγητού» λόγω έλλειψης χρόνου ή μη εξοικείωσης με τη
μαγειρική. Το ιδανικό είναι η παρασκευή γευμάτων, γρήγορων και απλών, που δεν χρειάζονται
πολλή προσπάθεια. Στην εσχάτη λύση του φαγητού από έξω είναι προτιμότερο να γίνουν
επιλογές φαγητών που δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό όπως ψητά, σαλάτες, μαγειρευτά.
Καλή ενυδάτωση: Το ανθρώπινο σώμα αδυνατεί να αποθηκεύσει νερό
και έτσι η ελλιπής πρόσληψη υγρών μπορεί άμεσα να προκαλέσει
ξηροστομία, ξηροφθαλμία, πονοκεφάλους ή ακόμα και έλλειψη
συγκέντρωσης. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ο οργανισμός μας να
ενυδατώνεται διαρκώς. Όταν κάνουμε διάλειμμα στο άθλημα που
πηγαίνουμε – ακόμα και όταν δεν διψάμε – είναι καλό να πίνουμε νερό,
για να αποκτήσουμε ξανά τα υγρά που χάσαμε.
Θάνος Γουλούλης
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Συνέντευξη από το Νέστορα Κόμματο
στον Λεωνίδα Θεοδωρόπουλο
1. Πώς διαλέξατε το μπάσκετ;
Από μικρό παιδί αγαπούσα το μπάσκετ και το όνειρό μου ήταν να γίνω μπασκετμπολίστας.
2. Υπήρχαν άνθρωποι που σας βοήθησαν;
Είχα ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, αν και είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. Αυτό που με
βοήθησε, όμως, περισσότερο ήταν η δική μου
επιθυμία και προσπάθεια να πετύχω το στόχο
μου.
3. Ποιά ήταν η πρώτη σας ομάδα;
Η πρώτη μου ομάδα ήταν ο Περσέας Λάρισας στο
τοπικό πρωτάθλημα της πόλης μου.
4. Σε ποιά ομάδα νιώσατε πιο οικεία;
Σε αρκετές ομάδες ένιωσα καλά, όμως η ομάδα που ένιωσα πιο όμορφα είναι ο Άρης
Θεσσαλονίκης, όπου κατέκτησα και τον πρώτο μου τίτλο (Κύπελλο Ελλάδος).
5. Ποιά ήταν η καλύτερη και ποιά η χειρότερή σας στιγμή στο μπάσκετ;
Η καλύτερή μου στιγμή είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου Ευρώπης με την Μακάμπι-Τελ Αβίβ
και η χειρότερή μου είναι η μη συμμετοχή μου σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική
Ελλάδος.
6. Ποιά συμβουλή θα δίνατε σε ένα παιδί που θα ήθελε να παίξει μπάσκετ;
Να κυνηγήσει με πολύ μεγάλη προσπάθεια το όνειρό του, χωρίς, όμως, να παραμελήσει τη
μόρφωσή του. Επίσης, ένας αθλητής-παιδί πρέπει να
δώσει μεγάλη προσοχή στη διατροφή του. Πολλά
μικρά γεύματα, πολλά φρούτα και λαχανικά και
κυρίως κοτόπουλο και μοσχάρι. Να αποφεύγει
τροφές από fast food και τροφές με πολλά λιπαρά. Η
υγιεινή διατροφή σε έναν αθλητή είναι η μισή
προσπάθεια, γι αυτό και είναι τόσο σημαντική!!!
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Συνέντευξη με την κ. Έφη, δασκάλα χορού Latin
Γράφει η Ελευθερία Κυριτσοπούλου

-Δημοσιογράφος:
αυτόν τον χορό;

Γιατί

επιλέξατε

να

διδάσκετε

-Κα Έφη: Γιατί μου αρέσει αυτό το είδος της
μουσικής, τα όμορφα κουστούμια, ο ρυθμός και οι
κινήσεις αυτού του χορού
-Δημοσιογράφος: Ποιο είδος latin προτιμάτε;
-Κα Έφη: όλα τα είδη είναι υπέροχα, αλλά το jive είναι το αγαπημένο μου.
Είναι ένας πολύ γρήγορος και δυναμικός χορός. Μου αρέσει επίσης πολύ το
cha cha γιατί είναι πολύ χαριτωμένος και ρυθμικός χορός.
-Δημοσιογράφος: Ποιος σας ενέπνευσε;
-Κα Έφη: Αυτή που με ενέπνευσε είναι η υπέροχη δασκάλα μου στη σχολή
χορού που πήγαινα κι εγώ ως παιδάκι.
-Δημοσιογράφος: Σας αρέσει κανένας άλλος χορός εκτός από τον latin;
-Κα Έφη: Μου αρέσει επίσης το hip hop, γιατί είναι ένας δυναμικός,
ξέγνοιαστος και ανέμελος χορός.
-Δημοσιογράφος: Πώς νιώθετε όταν χορεύετε;
-Κα Έφη: Νιώθω υπέροχα! Αισθάνομαι ελεύθερη, ξεχνάω ό,τι γίνεται γύρω
μου και εκφράζω τα συναισθήματά μου μέσω του χορού.
-Δημοσιογράφος: Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να διδάξετε σε ένα τμήμα
κάποιο χορό;
-Κα Έφη: Εξαρτάται από το επίπεδο και την απόδοση των μαθητών. Αν ένα
τμήμα είναι καλό χρειάζεται συνήθως δύο ώρες την εβδομάδα. Διαφορετικά
ίσως χρειαστούν και τέσσερις ώρες.
-Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
-Κα Έφη: Κι εγώ σας ευχαριστώ!
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Συνέντευξη με την κ. Βασιλική Σιδηροπούλου-Λίτσιου,
δασκάλα μπαλέτου
Γράφει η Γαβριέλα Κούτσικου

1.

Γιατί επιλέξατε να διδάσκετε αυτό το είδος χορού;

Γιατί το μπαλέτο, είναι ένα από τα πιο δύσκολα είδη χορού. Απαιτεί τρομερή πειθαρχία και
εξάσκηση πνεύματος και σώματος. Οι θυσίες που κάνει ένας χορευτής μπαλέτου σε σχέση με
την σωματική άσκηση είναι πολλές, αλλά η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Παρότι όμως είναι
δύσκολο είδος χορού, είναι συνάμα και πολύ μαγευτικό. Είναι τρομερή εμπειρία το να
χορεύεις πάνω στις πουέντ: «Λίμνη των κύκνων», «Δον Κιχώτη»,
«Καρυοθραύστη» ή άλλα μεγάλα μπαλέτα.
2.

Ποιος σας ενέπνευσε;

Η πρώτη μου δασκάλα ήταν εκείνη που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με το χορό και πολύ
σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μητέρα μου, η οποία με καθοδήγησε στο να ασχοληθώ
επαγγελματικά με τον χορό, με στήριξε και ηθικά και μου έδωσε πολύ κουράγιο σε αυτή την
δύσκολη προσπάθεια.
3.

Πώς αισθάνεστε όταν χορεύετε;

Όταν χορεύω, αισθάνομαι πως μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, πότε την λύπη μου,
πότε την χαρά μου μέσω της κίνησης και είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο το να μπορείς να
εκφράζεσαι με τόσους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης όποτε σου δίνεται η ευκαιρία.
4.
Από τι ηλικία ξεκινήσατε το μπαλέτο και πόσα χρόνια σας να φτάσετε στο επίπεδο
που είστε τώρα;
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το μπαλέτο στην ηλικία των 10 ετών. Δούλεψα αρκετά για να
φτάσω στο επίπεδο που είμαι σήμερα. Μου πήρε αρκετό χρόνο να φτάσω σε αυτό το σημείο
που είμαι τώρα, επειδή όμως αγαπούσα το χορό και ήμουν πεισματάρα και πολύ
πειθαρχημένη, τα κατάφερα!
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5.

Ποιο άλλο είδος/Ποια άλλα είδη χορού διδάσκετε;

Τα είδη χορού που διδάσκω είναι: το μπαλέτο, ο σύγχρονος χορός, ο παραδοσιακός χορός,
λατινοευρωπαϊκοί χοροί και μαθήματα Pilates.
6.
Σε πόσες σχολές έχετε διδάξει; Έχετε πάει ποτέ σε διαγωνισμό χορού κι αν ναι, με
ποιο είδος χορού, με ποια σχολή/ποιες σχολές και τι θέση βγήκατε;
Έχω διδάξει σε 3 σχολές χορού. Με μια από αυτές της σχολές πήγαμε και σε έναν διαγωνισμό
χορού, στην κατηγορία του σύγχρονου χορού, όπου κατακτήσαμε επάξια την 4η θέση
πανελλαδικά.
7.
Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα φτάνατε σε τέτοιο σημείο; Είστε ευχαριστημένη με το
επίπεδό σας ή περιμένατε κάτι καλύτερο από τον εαυτό σας;
Είμαι ευχαριστημένη με ό,τι έχω καταφέρει έως σήμερα. Δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε αυτό
το χάρισμα και ευχαριστώ τους γονείς μου, που μου έδωσαν την ευκαιρία να το αξιοποιήσω.
8.
Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε με όλα τα παιδιά,
σαν συμβουλή ή μότο;
Η συμβουλή μου, πάντα, προς τους μαθητές μου είναι να προσπαθούν, να πειθαρχούν, να μην
εγκαταλείπουν την προσπάθεια με οτιδήποτε κι αν καταπιάνονται και να έχουν συνέπεια σε
αυτά που κάνουν. Το μότο της σχολής μας είναι:

Μπορείς...
Μπορείς μόνο αν θέλεις…
Μπορείς μόνο αν δουλεύεις…
ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ…
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΗ,
ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
Στην Καλλιόπη (Κέλλυ) Κολονιώτη
- Γιατί επιλέξατε να διδάξετε αυτό το είδος χορού;
- Διότι ξεκίνησα να χορεύω από πολύ μικρή ηλικία και μου άρεσε. Σιγά-σιγά, όταν πέρασα
στο Πανεπιστήμιο στη σχολή μας δίδασκαν παραδοσιακό χορό και το βρήκα πάρα πολύ
ενδιαφέρον. Σπούδασα πάνω σε αυτό και ήθελα να διδάσκω κι εγώ στα μικρά παιδιά, αλλά
και στους μεγαλύτερους, να χορεύουν και να αγαπήσουν και τον ίδιο τον χορό, αλλά και την
παράδοση.
- Ποιος σας ενέπνευσε;
- Οι δάσκαλοι που μου έμαθαν να χορεύω,
αρχικά στο χωριό μου και ύστερα στο
Πανεπιστήμιο. Ώσπου έφτασα κι εγώ να γίνω
δάσκαλος και να μπορέσω κι εγώ να
εμπνεύσω τους μαθητές μου.
- Όταν χορεύετε, ξεχνάτε
συμβαίνουν γύρω σας;
- Εντελώς!

αυτά

που

- Ποια κατηγορία παραδοσιακού χορού σας αρέσει περισσότερο;
- Εμείς χωρίζουμε τον παραδοσιακό χορό σε περιοχές. Όλες οι περιοχές είναι ωραίες αλλά
περισσότερο μου αρέσει η Θράκη. Άλλωστε, ο σύλλογος που διδάσκω είναι θρακιώτικος.
- Εκτός από τον παραδοσιακό, σας αρέσει κάποιο άλλο είδος χορού;
- Δεν έτυχε να κάνω κάποιο άλλον χορό. Μου αρέσει όμως να βλέπω άλλους χορούς όπως το
μπαλέτο, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο.
- Πόσο χρόνο σας παίρνει να διδάξετε σ' ένα τμήμα κάποιο χορό;
- Εξαρτάται τον χορό. Μπορεί να πάρει και πέντε λεπτά, μπορεί να πάρει και μισή ώρα.
Ανάλογα, αν είναι κάποιος χορός ο οποίος είναι δύσκολος, θα πάρει και παραπάνω ώρα.Αν
είναι κάποιος πιο εύκολος, θα μας πάρει λιγότερο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ!
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Συνέντευξη από την κ. Γαβριέλα
Χορός ZUMBA
στην Αλεξάνδρα Βαλδούμα
-

Γιατί επιλέξατε να διδάσκετε αυτόν το χορό ;

-

Επέλεξα να διδάσκω αυτόν το χορό γιατί είναι
έντονα

ρυθμικός

και

αρέσει

σε

πολλούς

ανθρώπους.

-

Ποιός σας ενέπνευσε ;
Από μικρή μου άρεσε ο χορός και πολλοί φίλοι μου έκαναν Zumba και έτσι πήγα να
δοκιμάσω και εγώ. Από το πρώτο μάθημα την ''ερωτεύτηκα''. Ήξερα πως θα έδενα με
αυτόν το χορό.

-

Όταν χορεύετε ξεχνάτε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας ;

-

Ναι. Όποτε χορεύω μετά από μια δύσκολη μέρα, ξεχνάω ό,τι έχει συμβεί ή συμβαίνει
και έπειτα συνεχίζω τη μέρα μου.

-

Ποιά κατηγορία της Zumba σας αρέσει περισσότερο ;

-

Πιο πολύ μου αρέσει η Salsa γιατί είναι ανεβαστική όπως οι άλλοι, αλλά αυτή
ξεχωρίζει Επίσης μου θυμίζει λατινικούς ρυθμούς.

-

Σας αρέσει κανένας άλλος χορός εκτός από τη Zumba ;

-

Χορεύω επίσης Hip-Hop και Σύγχρονο χορό, αν και πιστεύω πως όλοι οι χοροί είναι
ωραίοι, αυτοί οι τρεις για μένα ξεχωρίζουν (Zumba, Hip-Hop και Σύγχρονο).

-

Πόσο χρόνο σας παίρνει να διδάξετε σε ένα τμήμα κάποιο χορό;

-

Είναι αναλόγως το τμήμα (συμμετοχή, κατανόηση κ.λπ.), πόσο γρήγορα ''πιάνουν'' τις
κινήσεις και πόσο συχνά έρχονται στο μάθημα.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!!!
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Break Dance
Γράφει η Γεωργία Θεμελή
To Break dance ή αλλιώς B-boying είναι ένα είδος του χορού που περιέχεται στο Street Dance
και δημιουργήθηκε στην Νέα Υόρκη από νέους
Αφροαμερικανούς και Λατίνους την δεκαετία του 1970.Για να
κερδίσει την προσοχή και την δημοτικότητα στα μέσα
ενημέρωσης χορός αυτός εξαπλώθηκε παγκοσμίως στην Νότια
Κορέα, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ρωσία
και την Ιαπωνία. Το Break dance αποτελείται από τέσσερα
βασικά στοιχεία: το toprock, downrock, power moves και
freezes. O χορός αυτός περιέχει Χιπ χοπ και breakbeats παρ' ότι
οι σύγχρονες τάσεις επιτρέπουν μια πιο ευρύτερη ποικιλία μουσικής.
Ένας επαγγελματίας χορευτής ονομάζεται b-boy ή b-girl ή breaker. Ωστόσο όρος "Break dance"
χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον χορό "B-boying" και το "breaking" όπου αυτοί είναι και οι αρχικοί
του όροι. Εξάλλου αυτούς τους όρους προτιμούν να τους χρησιμοποιούν από την πλειοψηφία των
επαγγελματιών.
Συνέντευξη από τον bboy Onel
- Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό και τι θέλετε να κάνετε;
- Τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύω ως δάσκαλος χορού και σχεδιάζω για το μέλλον πολλά σεμινάρια σε
όλο τον κόσμο. Αποστολή της ζωής μου είναι να νικήσω παγκόσμιους διαγωνισμούς Breaking και να
κάνω περήφανους τους ανθρώπους που με στηρίζουν.
- Τι πιστεύετε για την μουσική;
- Πιστεύω επίσης πως η μουσική είναι πολύ σημαντική, γιατί προσθέτει μουσικότητα στο χορό του.
Στην πραγματικότητα, το Hip-Hop είναι τρόπος ζωής και κουλτούρα, νιώθει και ζει μέσα από το
breakdance.
- Η οικογένεια σας πως το πήρε;
- Η οικογένειά μου υποστήριξε τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του breakdance, καθώς θεωρούν ότι
η Hip-Hop κουλτούρα μπορεί να είναι μια θετική επιρροή στους νέους και να τους “αφυπνίσει”.
- Γιατί επιλέξατε αυτό το είδος χορού;
- Αρχικά είδα βίντεο με bboys να χορεύουν στο Youtube και
ξεκίνησα να χορεύω το 2007 στους δρόμους με τον αδερφό μου και
συνεχίζω προς τιμήν αυτών που αγαπάνε την κοινότητα του
breaking.
- Μπορείτε να μας πείτε τις διακρίσεις σας έως τώρα;
- Μέχρι τώρα είμαι ο νικητής του RED BULL BC One Cypher
Greece 2014 και θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο RED BULL BC
One Eastern Europe Final τον Σεπτέμβρη.
- Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
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Hip hop!!! Συνέντευξη από δασκάλα χορού
Γράφει η μαθήτρια : Γαβριέλα Κόντου
1.Τι το ιδιαίτερο έχει το hip hop που δεν έχουν οι άλλοι χοροί;
Όλοι οι χοροί έχουν κάτι ιδιαίτερο, αλλά το hip hop για εμένα ξεχωρίζει. Είναι ένας
τρόπος για να εκφράσω τα συναισθήματά μου.
2.Πώς νιώθετε όταν χορεύετε αυτόν τον
χορό;
Νιώθω απελευθερωμένη, μπορώ να χορεύω για
ώρα χωρίς να κουράζομαι, Όλοι έχουν τον δικό
τους τρόπο έκφρασης. Ο δικός μου τρόπος είναι
ο χορός, και συγκεκριμένα το hip hop.
3.Πόσα χρόνια χορεύετε και διδάσκετε αυτόν τον χορό;
Άρχισα στα οκτώ μου χρόνια να χορεύω, οπότε χορεύω εδώ και δώδεκα χρόνια,
και διδάσκω τέσσερα.
4.Χορεύετε κάποιον άλλον χορό εκτός από το hip hop;
Ναι, χορεύω σύγχρονο και zumba.
5.Ποιό είναι το αγαπημένο σας είδος χορού στο hip hop;
Θα έλεγα πως είναι το house. Το house είναι ένα είδος electro dance music.
Ξεκίνησε στις αρχές του 1980 από το disco και την Αφροαμερικάνικη soul.
6.Πότε άρχισε να γίνεται γνωστό το hip hop στην Ελλάδα;
Τη δεκαετία του 1990 το hip hop ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, καθώς
ήταν τα πρώτα χρόνια που βγήκε στην επιφάνεια ραπ με ελληνικούς στίχους,
ενώ τη δεκαετία του 1980 είχαν ακουστεί παγκοσμίως μόνο MC'S και
συγκροτήματα της Αμερικάνικης σκηνής.
7. Ποιο ήταν και ποιό είναι το πρότυπό σας;
Σίγουρα ο Michael Jackson ο οποίος θεωρείται ο βασιλιάς της ποπ, και
συγκεκριμένα, του χορού hip hop (old school) και ο M.C Hammer, ο οποίος ήταν
ένας από τους πιο διάσημους hip hop dancers to 1990.

14

Συνέντευξη από την κυρία Μαρία
Μοντέρνος χορός
Στη μαθήτρια Ιωάννα Κουτσιούλη

1.Γιατί επιλέξατε αυτόν τον χορό;
Γιατί από τότε που ήμουνα μικρή μου έλεγαν ότι μπορώ να χορέψω
πολύ ωραία, και εγώ τους πίστεψα.
2.Πόσο καιρό εργάζεσθε;
Εργάζομαι δεκατρία χρόνια.
3.Περνάτε
το
χορεύοντας;

χρόνο

σας

Όταν
έχω
ελεύθερο
χρόνο
προσπαθώ να χορέψω όσο προλαβαίνω.
4.Πώς αισθάνεστε όταν χορεύετε;
Αισθάνομαι πως μπορώ να είμαι ελεύθερη και νιώθω ότι μπορώ να
πετάξω.
5.Σε ποιά ηλικία ξεκινήσατε να χορεύετε;
Ήμουν τριών χρονών όταν ξεκίνησα, γι αυτό νομίζω πως χορεύω
εξαιρετικά!
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Μόδα
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
Παντελόνια καμπάνα
Ποιος το περίμενε πως η αυτή η απόλυτη μόδα των 70s
θα επέστρεφε και πάλι. Ένας θερμός υποστηρικτής
αυτής της τάσης είναι και ο Ralph Lauren, αν και δεν
είδαμε και πολλούς να την ενστερνίζονται, οπότε
μπορείς πολύ άνετα να την παρακάμψεις αν δεν σου
αρέσει.
Δερμάτινα ρούχα
Τα δερμάτινα ρούχα ήταν και αυτά που
επικράτησαν, μιας και τα είδαμε σε σχεδόν όλες
τις χειμερινές collection σε όλων των ειδών τα
ρούχα. Μέχρι και ο Louis Vuitton μας παρουσίασε
εκτός των άλλων δερμάτινα παντελόνια. Εξίσου
πολύ όμως είδαμε και το σουέτ ύφασμα, άρα έχεις
περισσότερες επιλογές για το 2016

Oversized ρούχα
Ακόμη μία πρόταση που θα σχολιαστεί πολύ είναι τα
φαρδιά ρούχα. Κάποτε είχαμε μόνο τα παντελόνια,
τώρα όμως επεκτάθηκε η μόδα και στα παλτό, τις
κάπες, τα μπλουζάκια και ότι μπορείς να φανταστείς.
Ανάμεσα στους σχεδιαστές μόδας που υποστήριξαν
αυτό το look είναι ο Giorgio Armani, ο Gucci και ο
Alexander Wang, οπότε ετοιμάσου να το συναντήσεις πολύ από το Φθινόπωρο
και μετά.
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Ρούχα με κρόσσια και πιέτες
Τον τελευταίο χρόνο τα κρόσσια ήταν ένα από τα
must για τις γυναικείες τσάντες, τώρα πλέον όμως
ανέβηκε δυναμικά στον χώρο της μόδας, μιας και
τα χρησιμοποιούν πολύ και στα ρούχα και ιδίως
στα φορέματα και τις φούστες. Αν όμως δεν είναι
από τις προτάσεις που σε ενθουσιάζουν, μπορείς
να επιλέξεις και τις πιέτες, σε όλων των ειδών τα
ρούχα.

Γούνες
Οι γούνες και τα γούνινα στοιχεία θα φορεθούν
πολύ φέτος. Κυρίως προτείνουν διάφορα έντονα
χρώματα, όπως είναι το μπλε, το μωβ και το
πορτοκαλί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως και το
κλασικά χρώματα όπως το λευκό, το καφέ και το
μαύρο είναι ντεμοντέ.

Έντονα χρώματα
Αν νομίζεις πως τα έντονα χρώματα είναι μόνο για το
καλοκαίρι, ο οίκος DKNY έρχεται να σου αλλάξει την
γνώμη με αυτές τις πραγματικά εντυπωσιακές
προτάσεις. Άσε που καμία collection πλέον δεν
θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν περιέχει και μερικά
τέτοιου είδους χρώματα.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος…
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Συνταγές … …
ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΜΥΖΗΘΡΟΠΙΤΑ
από τον Γιώργο Κύρκο
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ
-

Αλεύρι για Κρητικό Φύλλο και Πίτες: 500 γρ.
(μισό πακέτο)

-

Μυζήθρα : 400 γρ. (10 κουταλιές)

-

Νερό (χλιαρό): 250γρ. (1 ποτήρι)

-

Τσικουδιά: 45 γρ. (3 κουταλιές)

-

Αλάτι: 5 γρ. (1 κουταλάκι)

-

Μέλι για το σερβίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

-

Ετοιμάζουμε μια μαλακή ζύμη με το αλεύρι, το ελαιόλαδο, το αλάτι, την τσικουδιά
και το νερό και την αφήνουμε για μισή ώρα.

-

Στραγγίζουμε την μυζήθρα και φτιάχνουμε 10 μπαλάκια στο μέγεθος ενός αυγού.

-

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 10 μέρη και ανοίγουμε φύλλα διαμέτρου 5 εκ. περίπου.

-

Σε κάθε φύλλο τοποθετούμε ένα μπαλάκι μυζήθρας στη μέση και κλείνουμε
προσεκτικά το φύλλο ώστε να σκεπαστεί η μυζήθρα.

-

Τα μπαλάκια τα πιέζουμε σιγά-σιγά με τη βοήθεια ενός πλάστη ώστε το τυρί να πάει
προς τις άκρες και οι πίτες να γίνουν λεπτές στο σχήμα ενός πιάτου 15 εκ.

-

Τηγανίζουμε σε αντικολλητικό τηγάνι για 2 λεπτά από κάθε πλευρά και τις
σερβίρουμε με μέλι.
Καλή σας όρεξη!!!
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ΤΥΡΟΠΙΤΑ
από τον Γιώργο Καρασίμο
Υλικά
Για τη ζύμη
3/4 αλεύρι (φαρίνα κόκκινη)
1 φλιτζάνι καλαμποκέλαιο
1 φλιτζάνι γάλα (χλιαρό)
1 φακελάκι μαγιά
1 φλιτζάνι νερό χλιαρό
Για τη γέμιση
2 αυγά
½ κιλό φέτα
½ πακέτο μαργαρίνη
Εκτέλεση
-Βάζουμε όλα τα υλικά της ζύμης μαζί και ζυμώνουμε καλά.
-Την αφήνουμε για λίγο σκεπασμένη, μέχρι να ετοιμαστεί η γέμιση.
-Ανοίγουμε καλά τη ζύμη και τοποθετούμε τη μισή σε ένα ταψί στρογγυλό (δεν χρειάζεται
να το λαδώσουμε).
-Προσθέτουμε από πάνω τη γέμιση και από πάνω στρώνουμε την υπόλοιπη ζύμη.
-Περνάμε από πάνω ένα αυγό (κρόκος μόνο) και λίγο μαργαρίνη και τέλος το τοποθετούμε
στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 περίπου λεπτά μέχρι δηλαδή να πάρει χρώμα.
-Σερβίρεται ζεστή ή κρύα.
Καλή σας επιτυχία!
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Οι ομάδες εργασίας –
οι μικροί δημοσιογράφοι του τμήματος:

Ραντεβού στο επόμενος τεύχος!!!!
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