
Λάτιν - Ευρωπαϊκοί 

Απόστολος Καρακώστας, Phd.  

Εκπαιδευτικός Φ.Α. 



Η εκμάθηση χορού δεν θα μπορούσε παρά 
να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή για 

ανθρώπους όλων των ηλικιών.  
 

Μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα έχουν  
οι λάτιν χοροί. 



Με τον όρο «Χοροί Latin» αναφερόμαστε σε μια πλειάδα 
χορών της Λατινικής Αμερικής ή χορών που το στυλ 

τους μοιάζει με αυτό των χορών  
της Λατινικής Αμερικής.  

 
Χορεύονται συνήθως σε ζευγάρια, είναι σε πιο γρήγορο 

ρυθμό από τους Ευρωπαϊκούς χορούς, είναι 
περισσότερο αισθησιακοί, δίνουν μεγαλύτερο βάρος στη 
σωστή ρυθμική έκφραση και τέλος συνδυάζουν ρυθμό, 

ελευθερία έκφρασης και πάθος. 
 
 
 



Η ιστορία του Cha-cha ξεκινάει το 1952 από τον 
Pierre Lavalleο, οποίος ανακάλυψε αυτό το 

Κουβανέζικο στυλ του Mambo (ή Rumba κατά 
άλλους) και το έφερε στην Ευρώπη. Ο ρυθμός 

του είναι μέτριος και κοφτός. 



Η Salsa είναι μίξη διαφόρων ρυθμικών χορών της Κούβας, 
πολύ πλούσιος και πολύμορφος σε κινήσεις, αλλά η 
καταγωγή της διεκδικείται και από το Πόρτο Ρίκο.  

 

Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Η 
μουσική της είναι μείγμα λαϊκών ρυθμών από όλη την 
καραϊβική ζώνη. Αποτελεί δηλαδή απόσταγμα πολλών 

Λατινοαμερικάνικων και Αφροκαραϊβικών χορών. 
 

Η Salsa έχει μερικές διαφορετικές τεχνοτροπίες όπως: 
Cuban, LΑ, Puerto Rico κ.ά. Χορευεται και ομαδικα-

Rueda de Casino. 



Έρχονται από την περιοχή της σημερινής  
Δομινικανής Δημοκρατίας . 

 
Είναι ζωντανοί και ευχάριστοι χοροί  

που χορεύονται από ζευγάρια. 



Η Rumba είναι ένας χορός που έχει την καταγωγή του 
επισεις στην Κούβα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής γύρω 

στο 1890 στην Αβάνα.  
 

Η Rumba θεωρείται από τους πιο ερωτικούς χορούς, 
Η σημερινή κοινωνική Ρούμπα, είναι μια μακρινή συγγενής 

των γοητευτικών χορών των ιθαγενών.  
«Ο χορός του έρωτα». 



Από τις αρχές του 1930 οι ορχήστρες Λατινοαμερικάνικης 
μουσικής όλο και πλήθαιναν στη Βόρειο Αμερική 

δίνοντας μια ανακατεμένη γεύση από Τανγκό, Σάμπα και 
Ρούμπα και προετοιμάζοντας το έδαφος για την 

ορμητική εισβολή του Μάμπο! 
 

Eξαπλώθηκε και αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 
Μάμπο είναι ένας ρυθμικός χορός που απαιτεί γρήγορες 

και απαλές κινήσεις. Μπορεί να χορεύεται με 
ανεξάντλητο συνδυασμό από φιγούρες! 



Η Samba είναι ένας ζωντανός ρυθμικός χορός, ο χορός 
του κεφιού, του καρναβαλιού και της σαμπάνιας, είναι 

ένας καθαρά Βραζιλιάνικος χορός βασισμένος σε 
νέγρικους ρυθμούς.  

 
Έγινε πρώτα γνωστή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 



Γύρω στο 1910, 1914 το tango έκανε την εμφάνιση του στην 
Αμερικάνικη ήπειρο και σύντομα έγινε δημοφιλές στο 

χορευτικό κοινό με τις ασύμμετρες και πρωτότυπες φιγούρες 
οι οποίες δίνουν φινέτσα στον χορό αυτό. 

 
 Πολλοί πιστεύουν ότι το tango προέρχεται από την Αργεντινή. 

Έχει χαρακτηριστεί ως σύγχρονος χορός τις φωτιάς και του 
πάθους. 

 
Το «ballroom tango», που αποτελεί εξέλιξη του Argentine 

Tango) πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι και πολλές άλλες 
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, από Αργεντινούς χορευτές και 

ορχήστρες, όπου γρήγορα έγινε μόδα. 



 Το waltz αποτελεί τη βάση των 
περισσότερων σύγχρονων Ευρωπαϊκών 
χορών. Γύρω στο 1780, το waltz είχε γίνει ο 
πιο δημοφιλής χορός στη Βιέννη, πόλη από 
την οποία πήρε και το όνομά του το 
θεωρούμενο «αυθεντικό» waltz. 



Άλλοι χοροί είναι οι foxtrot, quickstep, Jive, 
Swing, Paso Doble, Bolero, Disco, κ.α. 


