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LATIN – BALLROOM 

Στο Latin , υπάρχουν δύο είδη µε κάποιες τεχνικές διαφορές, οι οποίες είναι βασικές. Το American Style έχει πολύ πιο 

εύκολο βηµατολόγιο, ενώ το International Style δυσκολότερη και πιο περίπλοκη τεχνική. Τέλος, έχουν και διαφορές στην 
ονοµασία χορών ή, ακόµα, το ένα στιλ έχει χορούς που δεν έχει το άλλο.  

Για παράδειγµα, οι χοροί Latin είναι: 

Cha Cha - Samba - Rumba - Paso Doble – Jive 
ενώ του American Style: 

Cha Cha - Rumba - East Coast Swing - Bolero – Mambo - Samba. 

Χοροί Ballroom είναι: 

Foxtrot, Viennese Waltz, Tango, Waltz 

Latin (από 5 χρονών) 

Χοροί που διδάσκονται: Cha Cha - Rumba - Swing – Mambo - Samba. 

 

SALSA – BACHATA -MERENGE 

H Salsa δεν ορίζεται εύκολα. Είναι χορός που ορίζεται απ' τη διάθεση και τον ερωτισµό της στιγµής. Μοιάζει αρκετά στο 

Mambo, µε όµοιο ρυθµό και κοινές φιγούρες. Είναι αρκετά διαδεδοµένος χορός στις ισπανόφωνες χώρες και χορεύεται 
παντού, στα περισσότερα clubs, ακόµα και στο δρόµο.  

Η Bachata είναι ο ποιο ερωτικός χορός, µε πολλές φιγούρες που φέρνουν το ζευγάρι πολύ κοντά. 

Το merenge είναι ένας χορός απλός στα πόδια… µε πολλές φιγούρες στα χέρια… 

 

Λαϊκοι – Παραδοσιακοι 

διδάσκονται όλοι σχεδόν οι ελληνικοί χοροί, όπως : Kαλαµατιανός, Tσάµικος, Συρτός, Ικαριώτικος, Σούστα, Μπάλος, 

Ζωναράδικος, Ζεϊµπέκικος, Συρτάκι, Χασάπικος, Χασαποσέρβικος κ.α. 
 

Hip Hop 

Πρόκειται για κουλτούρα κι όχι µόνο χορό ή µουσική. Πολλά µουσικά βιντεοκλίπς βασίζονται σε χορευτικές φιγούρες 
hip-hop. Μερικά είδη του είναι τα krumping, crip walk, snap dance, harlem shake, clown walk, gangsta walking και 

άλλα. 

 

Break Dance 
To Break dance είναι είδος Street Dance που εντάσσεται στο κίνηµα Hip-Hop. Οι περισσότερες φιγούρες χρειάζονται 

αθλητική εξάσκηση και χρειάζονται αρκετή σωµατική δύναµη διαδεδοµένος χορός στις νεαρές ηλικίες 

 

Capoeira 

Η Capoeira είναι τόσο διαφορετική, αφού συνδυάζει χορό, µουσική και πολεµικές τέχνες. Τα οφέλη από την Capoeira 

στην υγεία, στα επίπεδα ευχαρίστησης, στο fitness ή στα επίπεδα ενέργειας τα απολαµβάνει κανείς µε σταθερή 
ενασχόληση και τακτική εξάσκηση. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν και άµεσες θετικές επιδράσεις στην καθηµερινή διάθεση, 

όπως η κατακόρυφη µείωση των επιπέδων άγχους και η αντίστοιχη αύξηση στα επίπεδα ενέργειας 

  

∆ηµιουργικός Χορός (ηλικίες 3 – 12 χρονών) 
Είναι το είδος του χορού που καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες των παιδιών για σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική 

ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο είδος χορού που βασίζεται στην αυθόρµητη κίνηση και όχι σε 

µια τυποποιηµένη µορφή κίνησης. Το είδος αυτό της κίνησης, σχετίζεται µε την γλώσσα του σώµατος και βοηθά τα 
παιδιά να ανακαλύψουν τρόπους κίνησης που τους ταιριάζουν και τους γεµίζουν συναισθηµατικά, εφόσον τα ίδια τα 

παιδιά αυτενεργούν ως προς την έκφραση και την επικοινωνία προσωπικών τους ιδεών και συναισθηµάτων. 

 

Dance Kids (από 4 χρονών) 
Είναι ένα πρόγραµµα γυµναστικής και χορού, αποτελείται από χορογραφίες τις οποίες χωρίζουµε σε βήµατα µε σκοπό να 

είναι φιλικές προς τα παιδιά και να µην υπάρχει βαθµός δυσκολίας. 

Η χορογραφία επαναλαµβάνεται αρκετές φορές ώστε τα παιδιά να έχουν το χρόνο να µάθουν τα βήµατα και να την 
εκτελέσουν ολόκληρη. Οι χορογραφίες είναι ειδικά προσαρµοσµένες στις ανάγκες του προγράµµατος. Χαρούµενα 

τραγούδια, µε εύκολο ρυθµό, µα πάνω απ’ όλα, διασκεδαστικά. 

 

Fitness Dance Kids (από 4 χρονών) 

Είναι ένα πρόγραµµα γυµναστικής και χορού, αποτελείται από χορογραφίες και παιχνίδια γυµναστικής, ασκήσεις που 

βοηθούν στην ανάπτυξη του παιδιού. 
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Μουσικοκινητική Αγωγή, σύστηµα Orff (ηλικίες 2 – 7 χρονών) 

Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν τον χορό, τη µουσική και την οµιλία µέσα από διασκεδαστικά 
παιχνίδια! Θα γνωρίσουν τα όργανα και τον ήχο που παράγουν, θα µάθουν µουσικές έννοιες µέσα από κινητικά 

παιχνίδια, θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν  µε τη φωνή τους και το σώµα τους, θα µάθουν να γράφουν νότες και θα 

εξοικειωθούν µε την γραφική παρτιτούρα. Είναι πλέον γνωστό ότι η µουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία βοηθά πολύ 
στην ακουστική, µουσική και αισθητικοκινητική ευφυΐα των παιδιών.  

 

Acrodance - Ακροβατικά Εδάφους για παιδιά 
Ακροβασία [ αρχ. Άκρον + βαίνω ] Η τέχνη του να βαδίζεις στα άκρα.Εισαγωγή στον συναρπαστικό κόσµο της 

Ακροβατικής, ανατρέποντας τους κανόνες της βαρύτητας και δηµιουργώντας συνθήκες αντίληψης στο στοιχείο του 

αέρα. Πώς µπορούµε να σταθούµε και να περπατήσουµε ανάποδα; Βασικός µας στόχος είναι η καλλιέργεια της 

ολοκληρωµένης σωµατικής µας αντίληψης. Το µάθηµα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών.  
 

ΖUMBA® Fitness 

Ρυθµός…Κέφι... Χαρά …Ενέργεια …∆ιασκέδαση...Πάρτυ! Γυµναστική κ Χορός γίνονται ένα και µας παρασέρνουν σ’ 
ένα ξέφρενο πάρτυ µε ρυθµούς απ’ όλο τον κόσµο και εύκολες χορογραφίες που γυµνάζουν σώµα και πνεύµα και 

αφήνουν ένα χαµόγελο!! 

 

SPI Training System 
Είναι µια ολοκληρωµένη µορφή προπόνησης για όλο το σώµα µε σκοπό τη βελτίωση όλων των φυσικών 

παραµέτρων(αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευκινησία, ευλυγισία). Απευθύνεται και προσαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα 

φυσικής κατάστασης ασκούµενων, από τους πιο αρχάριους µέχρι και τους πιο προχωρηµένους...έως και τους αθλητές. 

 

Suspension Training (TRX) 

Η υποβοηθούµενη προπόνηση µε ιµάντες (SUSPENSION TRAINING) είναι ένα παγκοσµίως διαδεδοµένο σύστηµα 
προπόνησης που επιτρέπει στον ασκούµενο να αθληθεί χρησιµοποιώντας το βάρος του σώµατος του, πραγµατοποιώντας 

σύνθετες ασκήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. 

 

Pilates – Ultimate Pilates System 
Είναι ένα σύστηµα , ένα σύνολο ασκήσεων σε ειδικά µηχανήµατα µε ελατήρια σαν αντίσταση αλλά και στο έδαφος σε 

στρώµα, χωρίς ή µε τη χρήση εξοπλισµού όπως µικρή µπάλα, µεγάλη µπάλα, magic circle, foamroller,elastic bands και 

toning balls.  
Το ασκησιολόγιο περιέχει επιπλέον τροποποιήσεις και παραλλαγές βασισµένες στην κινησιολογία του ανθρώπινου 

σώµατος αλλά λαµβάνοντας υπ' όψη τον τρόπο ζωής του σηµερινού ανθρώπου (πάντα µε σεβασµό στις αρχές του 

Pilates). 

 

Cardio Pilates 

Το Cardio Pilates είναι ένα είδος καρδιαγγειακής άσκησης που ανακαλύφθηκε από την Κatherine και τον Kimberly Corp 

στην Νέα Υόρκη. Αναφέρεται ως αερόβια άσκηση και δρά αναζωογονητικά στο σώµα καθώς ξεµπλοκάρει όλες τις 
αρθρώσεις χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση. Γυµνάζει τον ασκούµενο διασκεδαστικά καθώς ενσωµατώνει τις αρχές 

ευθυγράµµισης του pilates σε συνδυασµό µε αερόβια άσκηση. 

Στόχος του µαθήµατος είναι η βελτίωση της ευθυγράµµισης του ασκούµενου καθώς και η καύση λίπους στο σώµα. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει µια γκάµα ασκήσεων από την µέθοδο pilates (ασκήσεις που βελτιώνουν το κέντρο βάρους όπως 

κοιλιακοί και ραχιαίοι) αλλά και έντονη αερόβια άσκηση που βελτιώνει την φυσική κατάσταση. 

Το cardio pilates είναι κατάλληλο για όλους ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο µπορεί να βρίσκονται. 

  

Pilates & Εγκυµοσύνη 

Η έγκυος µπορεί να συνεχίσει να κάνει ότι και πριν εφόσον δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που αποτελεί και 

απαγόρευση. Τα οφέλη της άσκησης για την εγκυµονούσα είναι πολλά και βελτιώνουν την ποιότητα της καθηµερινότητα 
της. 
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Yoga 
Happy Yoga Therapy. Μυηθείτε στη χαρά, στην αγάπη στην ανανέωση µε άσκηση και διαλογισµό. Θεραπεύστε 

σωµατικές κακώσεις και συναισθηµατικά τραύµατα. Χαρίζοντας υγεία και δύναµη στο σώµα. Ένα µάθηµα µε αγάπη για 

το τι µπορεί να κάνει ο καθένας µας ξεχωριστά και όλοι µαζί να γίνουµε αυτό που ήδη είµαστε ΕΝΑ. 

 

Balletoning 
Το Balletoning® είναι µια µέθοδος εκγύµνασης του σώµατος βασισµένη πάνω σε  ασκησιολόγιο και αρχές του 
κλασσικού, µοντέρνου, Jazz και σύγχρονου χορού. Σκοπός είναι η ενδυνάµωση του κέντρου και όλου του σώµατος 

καθώς και η βελτίωση της ευκαµψίας, ελέγχου - συναρµογής και ισορροπίας µέσω της κίνησης! Το Balletoning® είναι 

ιδανικό πρόγραµµα όχι µόνο για ενδυνάµωση χορευτών, αλλά και για όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα δυνατό 

και αρµονικό καλλίγραµµο "χορευτικό" σώµα. 


