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Elias 
Ladas

Ο χορευτής, χορογράφος και performer Ηλίας Λαδάς είναι Ελληνό – 

Αμερικανικής καταγωγής με σπουδές οικονομολόγου και αμέτρητα χορευτικά 

διαπιστευτήρια. Ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του και ασχολήθηκε με τον χορό 

από την παιδική του ηλικία συμμετέχοντας σε άπειρους διαγωνισμούς και 

αποσπώντας πολλές διακρίσεις και πρωτιές! Συγκαταλέγεται στους 20 πιο 

κορυφαίους χορευτές της Αμερικής και στο ελληνικό κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός 

από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό show του ANT1 Dancing With The Stars.

Διδάσκει περισσότερους από 30 διαφορετικούς τύπους χορών.
Σχεδόν σε κάθε αγώνα οι μαθητές του έχουν την καλύτερη θέση και κερδίζουν 

κορυφαία βραβεία.

Academic Awards:
M.B.A. Masters of Business Administration 2006 (PBA Palm Beach 

Atlantic University)

B.S. Bachelor of Science 2000 (Degree college "The American college of Greece)

Blackpool Pro Am Open Latin Finalist 2018 (Pro)

Blackpool Pro Am Open Rhythm �nalist 2018 (Pro)

"Dancing with the stars" Season 6, Greece

"Dancing with the stars" Season 5, Greece

"Dancing with the stars" Season 2, Greece

"Dancing with the stars" Season 1, Greece

Ranked on the top 20 teachers in the USA 2200 (2007 - 2009 Dancesport series).

Two times dance competitor "Dancing to a new beat" competition in Orange county, 

CA featuring the TV show "Dancing with the Stars" and winner (2008).

World Salsa Championship ESPN Finalist (Florida 2007).

Los Angeles Salsa Champion (2007).

Winner of the Top teacher in numerous prestigious competitions in the USA: 

Emerald Ball in Los Angeles, the Embassy Dancesport Championships in Irvine, CA, 

the Holiday dance Classic in Las Vegas, NV, Dancing a la carte in Spring�eld, MA, the 

San Diego dancesport Championships, Hollywood dancesport championships CA, 

California open in Irvine CA to name some.

Ranked on the top 20 teachers in the USA 2200 (2007 - 2009 Dancesport series)

Sport Achievements and Certi�cations.

Sport Aerobics Champion (national champion of Greece – Men’s Individual Category) 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

International Competitions:

World Aerobic Championships 2002 Lithuania (FIG)

World Series 2002 Bulgaria (FIG) – 9th place

European Aerobic Championship 2001 Italy (FISAF) – 8th place

World Aerobic Championships 2001 Marocco (FISAF) – 8th place

World Series 2000 Romania (FIG)

European Championships 1999 France (FISAF)

Aerobics & U Master Instructor – A.C.E. Approved

Tae Kwon Do Black Belt (3 DAN) 1997 – 2004

Gold Medalist 1992, Silver Medalist 1991
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Cha Cha

1η  ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΕΝΟΤΗΤΑ

4η  ΕΝΟΤΗΤΑ 5η  ΕΝΟΤΗΤΑ 6η  ΕΝΟΤΗΤΑ

Salsa Tango

Disco Rock’n’roll Rumba

Επιλέξτε όποιο χορό θέλετε να διδαχθείτε ή και τους έξι χορούς μαζί.

Κάθε χορός σε ένα ξεχωριστό VIDEO, σας δίνει την ευκαιρία να μάθετε εύκολα και 

γρήγορα όλες τις σωστές κινήσεις τις οποίες ο ΗΛΙΑΣ ΛΑΔΑΣ σας διδάσκει.

Με πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα του σώματος, στην πλέον αρμονική κίνησή του, 

ο Ηλίας διδάσκει τις πρώτες κινήσεις και τα πρώτα χορευτικά σας βήματα ώστε με 

αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και σιγουριά να κατακτήσετε τον ρυθμό που επιλέξατε.    

VIDEO
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Θεωρείται απαραίτητο ο υποψήφιος χορευτής, ερασιτέχνης ή επαγγελματίας 

να γνωρίζει, στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, την ιστορική πορεία που διέγραψε ο 

χορός, από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι σήμερα.

Στον χώρο του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, οι κοινωνίες της 

ηπειρωτικής Ελλάδος επηρεάζονται σοβαρά από τις συνήθειες του Μινωϊκού 

πολιτισμού.

Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. στην Αθήνα του Σωκράτη, του Περικλή και σε 

συνέχεια του Πλάτωνα και των Σοφιστών, ο χορός διδάσκεται μέσα στις Σχολές και η 

νεολαία εκπαιδεύεται στην αρμονία της κίνησης του σώματος.

Στην περίοδο αυτή παρατηρείται στενή σύνδεση του χορού με την μουσική και 

την ποίηση.

Λίγο αργότερα στην Ελληνιστική περίοδο η διάδοση του χορού μέσω 

του Ελληνικού πολιτισμού επεκτείνεται στις μεσογειακές περιοχές, που θεωρούνται 

τμήματα που συνθέτουν την γέννεση της Ευρώπης.

Ο κλασσικός και ο νεοκλασσικός πολιτισμός καλλιεργεί την Τέχνη του 

χορού ως τα όρια της οργανωμένης Παιδείας, η οποία όμως, με την είσοδο των 

Ρωμαίων στο Ελληνικό γίγνεσθαι, παραχωρεί τη θέση του στο θέατρο, το οποίο 

υποκαθιστά ένα μεγάλο μέρος του χορού.

Στα χρόνια μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο, ο χορός χάνει τη 

γοητεία του και την δύναμή του για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ως την περίοδο 

του Μεσαίωνα, όπου στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ανατέλλουν οι «κυκλικοί χοροί» 

(carole), τους οποίους η κοινωνία τους υποδέχεται με ενθουσιασμό, ενώ η Καθολική 

Εκκλησία πολεμά με μένος όλους τους χορούς, ως ενεργήματα διαβολικά.

Οι «κυκλικοί χοροί» αναδεικνύουν τα ζεύγη των χορευτών, τα οποία 

ενισχύονται από τους τροβαδούρους, ενώ έρχεται και εισβάλλει στην Ευρώπη η 

Αναγέννηση, η οποία μέχρι τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης καλλιεργεί και 

αναδεικνύει τον χορό, ως μία πολιτιστική τελετουργία, η οποία με το πέρασμα του 

χρόνου, στις μέρες μας, φθάνει στον ύψιστο βαθμό της.
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Ο χορός, δεν αποτελεί μόνο πολιτισμικό και καλλιτεχνικό διαβατήριο γι’ αυτόν 

που χορεύει.

Σε βάθος νοήματος, ο χορός είναι αρμονία σώματος και εκπαίδευση 

ψυχής.

Η προσπάθεια του χορευτή να εναρμονισθεί η κίνησή του με τον 

μουσικό ρυθμό και ταυτόχρονα με την κίνηση της ντάμας του, απαιτεί άμεση 

αντίδραση του νου, με αποτέλεσμα μιά γενικότερη εκπαίδευση του σώματος που 

διαθέτει, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της κίνησης να λέγεται αρμονία.

Η αρμονία της κίνησης επιδρά στην γενικότερη ψυχολογία του 

ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος απόφασης και ο τρόπος 

κάθε επόμενης ενέργειας του να συνοδεύονται από εκτεταμένη λογική 

ακολουθία.

Πίσω από αυτή τη λογική, υπάρχει η σοφία της υγείας. Η αρμονική 

κίνηση στον άνθρωπο μεσολαβεί στην αφαίρεση κάθε περιττού βάρους στο σώμα 

του, μεσολαβεί στην ψυχολογική του ισορροπία, στην αύξηση της αυτοπεποίθησης 

και την επιβολή της αυτάρκειας για τον εαυτό του.

Το μάθημα χορού του Ηλία Λαδά και ο τρόπος κάθε χορευτικής 

διδασκαλίας επικυρώνουν την χρησιμότητα που έχει η «γνώση της κίνησης» σε 

οποιαδήποτε καθημερινή απαίτηση έχει το σώμα μας, αλλά και η ψυχή μας στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής μας.

Ο χορός και η μουσική είναι παιδευτικά μέσα του σώματος, του νου και 

της ψυχής.
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  ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ 
VIDEO Μαθημάτων Χορού

Τρόπος Πληρωμής
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Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 560 ευρώ.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

 Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20%  στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 448 ευρώ

DISTANCE EDUCATIONDISTANCE EDUCATION

OFF

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχεται επιπλέον 

το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, 

για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος.

Χρονική Διάρκεια Μαθήματος ............................................ 6 Μήνες

Συνολικό Κόστος Μαθήματος (μετά την έκπτωση) ................ 448 

Ποσόν Πληρωμής Μηνιαίας Δόσης .................................... 75

Εφάπαξ Πληρωμή - Early Entry (10%) ............................... 403,2

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απ ο ν έ μ ε τ α ι

Ο/Η ............................................................... 
παρακολούθησε επιτυχώς 

τον επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

  ......................................................................
που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα

‘HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning’ 
με την χρήση μεθόδων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

               

      

Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ A.M.K.E. Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.147414501000 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                      ο
 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ο
Πρύτανης

        ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

                ο
Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο.    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στα Μαθήματα 
Χορού, έχει το δικαίωμα:

Α) ΔΩΡΕΑΝ απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
των κινησιακών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning 
από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με e mail).


